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§ 1. Inleiding
De Nota publieke omroep in Nederland, die bij brief van 6 juni 1991
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is aange–
boden (Kamerstukken II 1990/91, 22 147, nrs. 1 en 2), vormt het
fundament van het regeringsbeleid ten aanzien van de publieke omroep.
In die nota wordt tevens de weg naar een zogenaamd duaal omroep–
bestel, waarin naast publieke omroep ook commerciële omroep mogelijk
is, beschreven. Daarmee is invulling gegeven aan het regeerakkoord dat
op het stuk van de media gericht is op versterking van de publieke
omroep met gelijktijdige toelating van commerciële activiteiten op de
kabel en in de ether. Deze beleidsnota is op 16 september 1991 in een
uitgebreide commissievergadering met de Tweede Kamer besproken. Bij
brief van 15 april 1992 (Kamerstukken II 1991/92, 22 147, nr. 22) is van
regeringszijde een verdere uitwerking van het beleid gegeven, mede naar
aanleiding van het in februari 1992 uitgebrachte advies van de
zogenaamde Commissie-Donner «Verdeelde frequenties, veranderde
omroep». In deze brief werden naast de regeringsvoorstellen voor de
publieke omroep de voornemens en procedures voor de uitgifte van
omroepfrequenties voor commerciële doeleinden gepreciseerd. Op 17
juni 1992 zijn de Tweede Kamer voorstellen gedaan voor de financiële
relatie van de overheid met de publieke omroep, dit ter uitvoering van de
desbetreffende motie-Beinema (Kamerstukken II 1990/91, 22 147, nr. 9)
en op basis van het rapport «Naar Vermogen» van de Commissie-Van der
Zwan van 11 mei 1992. Over deze brieven is met de Tweede Kamer
gesproken in een mondeling overleg op 24 juni 1992 en in een UCV op 7
december 1992. In deze laatste vergadering is ook de brief van onderge–
tekende van 25 november 1992 inzake de omroepbegroting 1993
(Kamerstukken II 1992/93, 22 147, nr. 33) aan de orde gesteld.
Gebleken is dat ook de nadere uitwerking van het in 1991 ingezette
regeringsbeleid op steun in de Tweede Kamer kan rekenen.
In januari 1993 heb ik de conclusies van het politieke overleg en mijn
voornemen om, ter uitvoering van het regeringsbeleid, de wetgeving voor
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de herstructurering van de publieke omroep met krachtige spoed ter
hand te nemen, besproken met het bestuur van de Nederlandse Omroep–
programma Stichting (NOS). Dit overleg heeft zich toegespitst op drie
onderwerpen, te weten: het concessiestelsel voor publieke televisie en
radio, de bestuurlijke organisatie van de publieke omroep en de bestuur–
lijke relaties tussen de NOS, het Commissariaat voor de Media en de
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het gevoerde overleg
was bijzonder constructief en heeft geleid tot een groot aantal
voorstellen van de zijde van de NOS voor de verbetering van de bestuur–
lijke organisatie van de publieke omroep, die zijn neergelegd in de Nota
bestuurlijke organisatie NOS van 3 februari 1993.
Gezien de ontwikkelingsfase waarin de publieke omroep zich bevindt,
is een hoog tempo van realisering van wettelijke en andere maatregelen
noodzakelijk. De transformatie van de publieke omroepen in de richting
van meer bedrijfsmatig werkende en per programmanet gegroepeerde
omroeporganisaties, die moet leiden tot de ook door ondergetekende
zeer gewenste programmatische en organisatorische versterking, vereist
ondersteuning met wettelijke mogelijkheden om tot schaalvergroting en
vergaande vormen van samenwerking per programmanet te komen.
Alleen op die manier kan de publieke omroep de gestelde doelen
bereiken en maken nieuwe organisatievormen het mogelijk de scheids–
lijnen tussen organisaties te overbruggen.
Met het bestuur van de NOS ben ik tot de conclusie gekomen dat de
door de regering geformuleerde voornemens en de voorstellen van de
NOS zowel wat inhoud als realiseringstempo betreft in dezelfde richting
wijzen.
Dit alles overziende, is de constatering gewettigd dat de in de
afgelopen twee jaren gevoerde discussie met de Tweede kamer en de in
de NOS samenwerkende publieke omroepen geleid heeft tot een duide–
lijke visie op de versterking van de positie van de publieke omroep en de
voorwaarden die daarvoor moeten worden geschapen. De inhoud van het
onderhavige wetsvoorstel wordt hierdoor bepaald.
Het lag eerder in het voornemen verschillende beleidsonderwerpen in
één wetsvoorstel te regelen, daarmee invulling gevend aan de
zogenaamde tweede fase van wijziging van de Mediawet (na de eerdere
wijzigingen in verband met het reclameregime voor de publieke omroep
en het toelaten van commerciële omroep op de kabel en het
wetsvoorstel inzake sponsoring bij de publieke omroep). Een aantal
andere zaken die nog veel tijd van voorbereiding en overleg vragen, is nu
naar een volgende tranche van wetgeving verschoven. Te noemen is de
definitieve regeling voor het beschikbaar stellen van etherfrequenties
voor commerciële doeleinden, waarbij ook de positie van de NOZEMA
aan de orde zal komen. In meer algemene zin zal deze materie zich in de
volgende tranche verbreden tot de afstemming van de Mediawet, de Wet
op de telecommunicatievoorzieningen (WTV) en de Radio-Omroep–
Zender-Wet 1935 (ROZ-wet) op elkaar. In overleg met de Minister van
Verkeer en Waterstaat is besloten geen faseverschil in de aanpassing
van deze wetten te veroorzaken, maar zoveel mogelijk gelijk in de tijd op
te trekken. Andere onderwerpen die voor nadere regeling in de Mediawet
in aanmerking komen, zijn de organisatie en financiering van de lokale en
regionale omroep en het toelaten van commerciële omroep op die
niveaus alsmede de regeling van de zogenaamde beheertaken, in het
bijzonder die betreffende de omroeporkesten/-koren en het film– en
beeldbandarchief/fonotheek. Het ligt in de bedoeling de volgende
tranche van wetgeving in de tweede helft van dit jaar voor te bereiden
met het doel deze begin volgend jaar bij het parlement in te dienen.
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Het voorliggende wetsvoorstel beperkt zich derhalve zoveel mogelijk
tot de uitvoering van het regeringsbeleid voor de landelijke publieke
omroep op basis van de hierboven genoemde nota, brieven en adviezen
en het daarover gevoerde overleg. De drie belangrijkste onderwerpen,
die te zamen het pakket van herstructureringsmaatregelen voor de
publieke omroep vormen, zijn:
* de bestuurlijke organisatie van de publieke omroep, inclusief de
NOS;
* het concessiestelsel voor publieke televisie en radio;
* de bestuurlijke verhoudingen tussen de Minister van Welzijn, Volks–
gezondheid en Cultuur, de NOS en het Commissariaat voor de Media.
Het pakket van wettelijk te regelen maatregelen vormt één geheel en
wordt dan ook als zodanig behandeld. In het hiernavolgende wordt een
korte schets op hoofdlijnen gegeven van de drie onderdelen. Daaraan
voorafgaand wordt eerst nog eens een samenvattende uiteenzetting
gegeven over de functie die de publieke omroep in onze maatschappij
moet vervullen.
Publieke functie
Radio en televisie en meer in het algemeen het totaal aan communica–
tiemiddelen bepalen in belangnjke mate het gezicht van de hedendaagse
maatschappij. Door hun informatieve, commentarierende en opinierende
functie vormen zij een van de hoekstenen van onze democratie.
Zij zijn voor de burgers in onze samenleving noodzakelijke middelen
geworden om zich in politiek, sociaal, cultureel en economisch opzicht te
bewegen en ontplooien. Radio en televisie hebben dan ook een belang–
rijke publieke functie. Het in stand houden van een dergelijke publieke
functie is uiteraard een wezenlijk onderdeel van onze democratie en ons
maatschappelijk en culturele leven, zeker ook in Europees perspectief.
Algemeen wordt aangenomen dat het de taak is van de overheid om
de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de informatie– en cultuurvoor–
ziening actief te waarborgen. Derhalve ontstaat de vraag hoe het
nationale omroepbestel moet worden ingericht. Het antwoord op deze
vraag verschilt van land tot land, maar heeft gemeen dat vrijwel steeds
sprake is van een actief optreden van de overheid, zowel wat de structu–
rering als de financiering van het omroepaanbod betreft. In alle Europese
landen staan regeringen voor de opgave een evenwicht tussen publieke
omroep en commerciële belangen te vinden zonder aan de omroeptra–
ditie van hun land voorbij te gaan. Niet het minst geldt dit voor de positie
van de publieke omroep in Nederland. In ons land verzorgen van oudsher
sociale, culturele en levensbeschouwelijke organisaties wortelend in
maatschappelijke groeperingen - de «stromingen», zoals ze in de
Mediawet worden aangeduid - de publieke omroepfunctie. Dat is uniek
in Europa en een typisch Nederlandse verworvenheid waarmee niet licht
mag worden omgesprongen. Het is op geen enkele wijze aangetoond dat
het voordelen biedt een geheel ander systeem in Nederland te introdu–
ceren. In ieder geval bieden de alternatieven van een door de overheid
gefinancierde nationale omroep of het overlaten van de publieke functie
aan het vrije spel van de economische krachten daar geen aanknopings–
punten voor. Hiermee is niet gezegd dat commerciële omroep geen
bijdrage kan leveren aan de pluriformiteit van het informatie– en cultuur–
aanbod. Maar naar redelijkerwijs te verwachten is, zal deze bijdrage niet
echt substantieel zijn. Deze vorm van omroep is naar zijn aard nu
eenmaal op een ander doel gericht: het hebben en houden van kijkerspu–
blieken ten behoeve van de advertentiemarkt.
De publieke functie van de omroep in Nederland dient daarom gestalte
te krijgen in een krachtig publiek bestel dat geënt is op privaatrechtelijke
instellingen zonder winstoogmerk. Tegelijkertijd vraagt het stromingen–
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beginsel als uitgangspunt voor de vervulling van de publieke functie en
de inrichting van het publieke bestel om een voortdurende herijking.
Steeds zal moeten worden nagegaan of de verwantschap bij de
bevolking met enigerlei vorm van wereld– en levensbeschouwing in de
moderne samenleving toe– of afneemt en welke relatie op grond daarvan
te leggen is met (de programmering van) de omroeporganisaties. In de
Nota publieke omroep in Nederland heb ik reeds uiteengezet dat de
feitelijk te constateren ledengroei weliswaar een indicatie is, maar dat de
aanwezigheid van een substantiële financiële bijdrage van de omroepver–
enigingen en hun leden om de uitoefening van de primaire doelstelling het verzorgen van programma's - te realiseren, mijns inziens het duide–
lijkste bewijs zou zijn van de veerkracht van ons unieke bestel.
Tegelijkertijd dienen de effectiviteit van de organisatie en de mogelijk–
heden om de gestelde doelen te bereiken, onderhevig te blijven aan
kritische evaluatie.
Publieke omroep
De publieke omroep zal een aanbod dienen te verzorgen dat belang–
stelling wekt bij de gehele bevolking. Zijn belangrijkste taak is immers
voor alles: het onder de aandacht brengen van waardevolle programma's
bij een breed publiek. Televisie en radio zijn media voor een groot
publiek en zijn daarmee, naast verzorgers van informatie en cultuur, ook
belangrijke media voor educatie en amusement. Een welbewuste margi–
nalisering van de publieke omroep door gerichte verkleining en speciali–
satie van het aanbod op (politieke) informatie en cultuur is in strijd met
de functie die hij voor de gehele bevolking dient te vervullen. Dit zou
leiden tot een grote verschraling van het totale televisie-aanbod in
Nederland, waarin dan de commerciële omroep als grootste publieksbe–
diener zou gaan fungeren. Uit de functie die de publieke omroep heeft
om bij te dragen aan de sociaal-culturele en democratische ontplooiings–
mogelijkheden van de burgers komt logischerwijs het streven voort het
bereik van de publieke omroep zo groot mogelijk te maken. In de Nota
publieke omroep in Nederland wordt ter zake opgemerkt dat er niet koste
wat kost gestreefd moet worden naar terug winnen van het in de
afgelopen jaren verloren terrein, wel moet de publieke omroep zich met
een marktaandeel van rond de 50% kunnen handhaven met een aanbod
dat zich duidelijk onderscheidt van commerciële omroep. Ook het heffen
van de omroepbijdrage veronderstelt die functie van de publieke omroep
voor brede lagen van de bevolking. Met instemming citeer ik in dit
verband nog eens het rapport van het bureau McKinsey & Co.
«Herwinnen van aantrekkingskracht door versterking van televisiepro–
grammering» van 19 december 1990: «Om een programmapakket aan te
bieden dat voor een groot publiek aantrekkelijk blijft en dat bovendien de
kijkdichtheid voor «typisch publiek» en «onderscheiden» programma's
optimaliseert, is het van groot belang dat de publieke omroep een
volledig gebalanceerd programmapakket blijft aanbieden, waarin voor
categorieën als sport, speelfilms en amusement voldoende ruimte is».
Uiteraard moet men zich ervan bewust zijn dat de wenselijkheid van
een breed publieksbereik enerzijds en de kwaliteit van de programmering
anderzijds onderlinge spanning kan vertonen. Dit is geen nieuw gegeven.
Ook in het verleden is de publieke omroep steeds met dit vraagstuk
geconfronteerd. De Mediawet bevat reeds een aantal instrumenten ter
bevordering van een kwalitatief hoogwaardig aanbod, waarvan de
programmavoorschriften en het Stimuleringsfonds voor Nederlandse
culturele omroepprodukties de belangrijkste zijn. Het zijn echter in de
eerste plaats de omroeporganisaties en programmamakers zelf die de
ambitie moeten hebben om programma's te verzorgen die aan hoge
artistieke en technische maatstaven voldoen en die, of het nu om
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amusement gaat of om informatie en cultuur, van originaliteit en
zeggingskracht getuigen. De publieke omroeporganisaties zullen zich niet
alleen wat betreft de veelzijdigheid van hun aanbod, maar ook wat
betreft de kwaliteit van hun programma's, moeten onderscheiden door
een duidelijk eigen standaard.
Publiek bestel
Met het bovenstaande is nog niet gezegd dat een optimale invulling
van de publieke functie vanzelfsprekend samenvalt met de huidige
organisatie van het publieke bestel. In de Nederlandse verhoudingen is
sprake van een ingewikkelde organisatiestructuur van autonome, identi–
teitsgebonden omroeporganisaties, die leidt tot interne concurrentie
binnen het bestel. De ontwikkeling van de omroep in binnenland en
buitenland laat zien dat nu een bundeling van de krachten vereist is. Een
grotere onderlinge samenwerking en profilering van het publieke bestel
als geheel is onontkoombaar. Zonder afbreuk te doen aan de omroeptra–
ditie in ons land zal een richting moeten worden ingeslagen waarbij in de
uitgangspunten van het bestel een accentverschuiving plaatsvindt van
het stromingenbeginsel naar de publieke functie. Er zal, met andere
woorden, gestreefd dienen te worden naar een nieuwe balans tussen de
maatschappelijke herkomst van het publieke bestel en de eisen die nu en
in de toekomst aan de organisatie van de publieke omroep worden
gesteld. Het is daarbij van wezenlijke betekenis voor de publieke omroep
in Nederland dat het draagvlak sterk blijft. Een breed maatschappelijk
draagvlak vraagt om brede participatie vanuit de samenleving. De
regering ziet de publieke zendgemachtigden gezamenlijk als de
veelkleurige nationale omroep in Nederland. Zo'n publieke omroep moet
zich richten op intensieve samenwerking tussen de samenstellende delen
met behoud van de programmatische identiteit.
De aard en inhoud en het tempo van verandering zullen in de eerste
plaats door de publieke omroeporganisaties zelf bepaald dienen te
worden. In dit verband wordt herhaald dat de verantwoordelijkheid voor
de continuïteit van het publieke omroepbestel primair bij de omroeporga–
nisaties, gezamenlijk en individueel, ligt. Die verantwoordelijkheid kan
door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, of beter
gezegd de overheid, niet van de huidige zendgemachtigden worden
overgenomen. Integendeel, het beleid gericht op vergroting van het
zelfstandig functioneren van de publieke omroep en het op verdere
afstand plaatsen van de overheid staat centraal in dit wetsvoorstel.
In de afgelopen jaren zijn de publieke omroepen bereid gebleken grote
veranderingen in het publieke bestel door te voeren. De basis daarvoor is
gelegd door het eerder genoemde advies van McKinsey & Co. In het
daarop door de NOS gebaseerde Meerjarenplan 1991-1995, deel I,
Televisie, van 19 april 1991 zijn forse stappen vooruit gezet op de weg
naar samenwerking en doelmatiger handelen. Hiermee werd een vervolg
gegeven aan het in de jaren tachtig op gang gebrachte beleid dat gericht
was op verzakelijking van «Hilversum». In de Nota publieke omroep in
Nederland is die lijn doorgetrokken. In die nota is in het bijzonder
ingegaan op de programmatische, organisatorische en financiële
aspecten en werd van de zijde van de regering toegezegd het proces van
bedrijfsmatige en organisatorische versterking van het publieke bestel
met de beschikbare instrumenten te bevorderen en ondersteunen. Een
klein jaar later zijn, zoals eerder gezegd, de beleidsvoornemens verbij–
zonderd in de brief aan de Tweede Kamer van 15 april 1992. Met deze
brief werden de consequenties van het advies van de Commissie-Donner
over de Europeesrechtelijke problematiek voor de toewijzing van ether–
frequenties in het beleid verwerkt.
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Eveneens werd het beleid ter zake van de publieke radio geformuleerd,
mede op basis van het kort daarvoor opgestelde meerjarenplan van de
NOS over dit onderwerp en het desbetreffende advies van de Mediaraad.
Een belangrijk onderdeel van de brief van 15 april 1992 betrof het vast
te stellen beslag op de etherfrequenties voor de Nederlandse publieke
omroep.
Mede op grond van de bevindingen van de Commissie-Donner kon
geconstateerd worden dat het reserveren van een aanzienlijk deel van de
etherfrequenties voor publieke omroep Europeesrechtelijk te rechtvaar–
digen is. Op grond van de publieke functie die de publieke omroep dient
te vervullen, is een zekere bevoorrechting ten opzichte van commerciële
omroepen aanvaardbaar. Van belang zijn daarbij de inhoudelijke eisen
die aan de publieke omroep gesteld worden en de typische structuur die
het publieke bestel in Nederland kenmerkt. De Commissie-Donner heeft
in dit verband op bladzijde 36 van haar advies opgemerkt dat de
verzorging van omroepprogramma's door omroepverenigingen op ideële
grondslag zich ontwikkeld heeft als een kenmerkend element van het
Nederlandse omroepbestel en sindsdien als elementaire waarborg voor
het pluriforme karakter daarvan kan worden beschouwd. Dit organisatie–
principe van de publieke omroep in ons land rechtvaardigt dat deze een
groter beslag legt op de beschikbare frequenties dan het geval zou zijn
wanneer bijvoorbeeld de Staat op neutrale wijze zou voorzien in de
publieke functie van de omroep.
In mijn brief van 15 april 1992 heb ik, in vervolg op de Nota publieke
omroep in Nederland, nogmaals uiteengezet dat de configuratie van de
Nederlandse publieke omroep, die uit negen grote en vele kleine
omroepinstellingen bestaat, om ruime technische mogelijkheden vraagt
voor de distributie van diverse programma's die in principe iedere Neder–
lander moet kunnen ontvangen. Een optimale vervulling van de publieke
functie vereist, zoals hiervoor en in de eerdere stukken vastgelegd, dat
de Nederlandse publieke omroep een aanbod verzorgt dat belangstelling
wekt bij de gehele bevolking en dat zich duidelijk onderscheidt van dat
van de commerciële omroep, en derhalve aan regels dienaangaande
gebonden is, waaronder programmavoorschriften en reclamebeper–
kingen. In geoperationaliseerde zin houdt dit in dat de publieke televisie
een kijkersaandeel van rond de 50% kan handhaven. Voor radio geldt de
noodzaak van een ver doorgevoerde zenderkleuring. De thans reeds
ingevoerde programmatische kleuring sluit aan bij ontwikkelingen in het
buitenland (België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) waar zich
ten aanzien van omvang en profilering van het publieke radio-aanbod
globaal eenzelfde beeld aftekent.
Een zogenaamde marktaanvullende positie van de publieke omroep
heb ik aldus om principiële redenen steeds afgewezen.
De bovenstaande overwegingen bijeengenomen heb ik in mijn brief
van 15 april 1992 het besluit aangekondigd dat de publieke omroep de
komende tijd, conform de afspraken in het regeerakkoord ( 21, punt a),
kan beschikken over drie programmatische televisienetten en vijf
programmatische radionetten. Voor commerciële gegadigden zal
dientengevolge het verzorgen van televisie-uitzendingen via satelliet en
kabel dienen te geschieden. Waarschijnlijk ten overvloede kan daarbij
gewezen worden op het snel afnemende verschil in bereik tussen kabel–
en etherverspreiding. De kabel biedt ruime substitutiemogelijkheden voor
etherverspreiding van televisieprogramma's (in de orde van 85 a 90%).
Deze transmissiemogelijkheid biedt, zoals reeds is gebleken, voor
commerciële omroepen succesvolle mogelijkheden om een aanzienlijke
marktpositie op te bouwen.
In de eerdere stukken heb ik aangekondigd een wettelijk concessie–
systeem voor de publieke omroepinstellingen te zullen ontwikkelen, met
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daaraan verbonden een wettelijk recht op zendtijd en op een financiële
bijdrage. Ook hierbij doet de vraag zich voor hoe dit zich verhoudt met
artikel 90, eerste lid, van het EEG-verdrag, dat de lidstaten verbiedt om
door het verlenen van bijzondere of uitsluitende rechten aan onderne–
mingen in strijd te komen met de regels van het verdrag. In 1974 is deze
vraag reeds door het Hof van Justitie in gunstige zin beantwoord. In het
Sacchi-arrest (zaak 155/73, Jur. 1974, bladzijde 409) heeft het Hof
immers overwogen dat de lidstaten om niet-economische overwegingen
van openbaar belang radio– en televisieuitzendingen aan de vrije
mededinging mogen onttrekken door het uitsluitend recht daarop aan
een of meer maatschappijen toe te kennen. Het is aannemelijk dat dit
arrest zowel de toekenning van zendtijd met uitsluiting van anderen als
die van een financiële bijdrage dekt. Hoewel door het verlenen van een
concessie publieke omroepinstellingen in een gunstiger positie komen
dan eventuele commerciële omroepinstellingen, moet nog eens uitdruk–
kelijk worden opgemerkt dat de publieke omroepinstellingen voor de
verzorging van hun programma's aan strengere bepalingen moeten
voldoen dan de commerciële omroepinstellingen.
Zoals reeds bij de behandeling van de wet tot invoering van binnen–
landse commerciële omroep in de Tweede Kamer is vastgesteld, lijkt een
periode van tien jaar - die overigens ook voor de commerciële omroep
geldt - het beste evenwicht te geven tussen bedrijfsmatige en financiële
zekerheid enerzijds en de flexibiliteit van het publieke bestel anderzijds.
Het hiervoor reeds gememoreerde overleg met de Tweede Kamer
heeft geleid tot duidelijkheid over de belangrijkste faciliteiten en
voorwaarden waarop de publieke omroepen bij hun verdere ontwikke–
lingen kunnen rekenen en waarop zij hun plannen voor de komende jaren
kunnen baseren. Bij brief van 4 januari 1993 - waarvan op dezelfde
datum een afschrift aan de Tweede Kamer is gezonden - is dat aan het
NOS-bestuur meegedeeld. Van de in die brief genoemde faciliteiten en
voorwaarden wordt hieronder een korte samenvatting gegeven.
* De publieke omroep krijgt de beschikking over drie televisieprogram–
manetten en vijf radioprogrammanetten. Het gaat dan, gepreciseerd, om
drie televisie-ethernetten en voor de radio om vier FM-netten (inclusief
het zogenaamde FM-H-net) en een AM-net.
* Er zal voor de publieke omroep een wettelijk concessiesysteem
worden ontwikkeld. Voor de televisie vormt een tienjarige individuele
concessie per omroepvereniging per aangewezen programmanet daarvan
de basis. Voor de radio zal een tienjarige concessie voor alle omroepver–
enigingen en de NOS te zamen worden uitgegeven op voorwaarde van
een stringente zenderkleuring en voldoende functionerende netredacties.
De positie van de kleine zendgemachtigden in het concessiestelsel vraagt
nog afzonderlijke aandacht.
* Een zich onderscheidende programmering is een conditio sine qua
non voor het publieke bestel. Teneinde een dergelijk aanbod te kunnen
garanderen, zal een effectief programmavoorschrift van kracht moeten
zijn. Ten minste 25% van het programma-aanbod op televisie zal gewijd
worden aan cultuur en educatie. Binnen deze categorie zal minstens 10%
van het totale aanbod aan kunstprogramma's moeten worden besteed.
De effectiviteit van het programmavoorschrift is ook gelegen in een strikt
toezicht op naleving daarvan en het daadwerkehjk opleggen van sancties
bij geconstateerde overtreding. Het Commissariaat voor de Media zal
worden verzocht uitdrukkelijk toezicht te houden op de nakoming van het
vast te stellen programmavoorschrift en daarover jaarlijks te rapporteren.
* De inzet van het regeringsbeleid is een vergaande samenwerking per
programmanet met daarbij horende voordelen van organisatorische,
programmatische en financiële samenwerking. Voor instellingen die op
een televisienet een formeel samenwerkingsverband aangaan, zal de
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invulling van het programmavoorschrift gezamenlijk, en eventueel, als zij
dat met elkaar overeenkomen, per programmanet, toegepast kunnen
worden. Voor de afzonderlijke deelnemers binnen het samenwerkings–
verband kan een globaler voorschrift gelden. Naar analogie van de
regeling bij lokale en regionale omroep wordt gedacht aan minimaal 50%
cultuur, informatie en educatie. Dit leidt ertoe dat iedere concessionaris
uitdrukkelijk een publieke taak behoudt, doch dat binnen die taakstelling
geschoven kan worden tussen de deelnemers aan het samenwerkings–
verband.
* Er zullen juridisch afdwingbare verplichtingen voor de horizontale
programmacoördinatie tussen de drie televisieprogrammanetten worden
ontwikkeld in de vorm van adequate wettelijke bevoegdheden voor de te
ontwikkelen coördinatiestructuur binnen de NOS. Voor de radio zal deze
coördinatietaak verder worden uitgewerkt binnen de context van de
gezamenlijke radioconcessie en de taken en bevoegdheden van de netre–
dacties voor de vijf radioprogrammanetten.
* Een goede positionering van de NOS-taken is van cruciaal belang
voor het functioneren van het publieke bestel als geheel. De huidige NOS
zal daartoe dienen te worden gereorganiseerd, waardoor haar taken
versterkt kunnen worden uitgevoerd. Van wezenlijk belang is een
bestuurlijke inrichting waarbij een breed maatschappelijk draagvlak
wordt gecombineerd met een groot bedrijfsmatig en coördinerend
vermogen. De gereorganiseerde NOS zal tot taak krijgen de bestuurlijke
samenwerking, de gemeenschappelijke diensten en de coördinatie van
de programmanetten en programma's te verzorgen. De bestuurlijke
verzelfstandiging van de «aanvullende» programmatische taken zal
worden voortgezet.
* Het uitgangspunt voor de financiële relatie tussen overheid en
publieke omroep is dat alle beschikbaar zijnde financiële middelen
worden aangewend voor de programmering. De huidige regeling van
omvang en aard van de reclameboodschappen wordt gehandhaafd.
Hetzelfde geldt voor de regeling van de omroepbijdrage.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt er grosso modo toe dit pakket van
besluiten in wetgeving om te zetten. In het vervolg zal overigens op
sommige punten van voortschrijdend inzicht blijk worden gegeven. Zo is,
om hierna te noemen redenen, het eerdere voornemen van een
gezamenlijke radioconcessie uit te geven aan de NOS, verlaten en is de
regelmg van het programmavoorschrift gewijzigd. Ook zijn verschillende
onderdelen reeds in praktijk gebracht: het aantal programmanetten is
reeds politiek bepaald en er wordt al gewerkt met een reglement voor de
(horizontale) programmacoördinatie.
De programmatische en organisatorische samenwerking begint reeds
gestalte te krijgen. Allereerst geldt dit voor de netbespelers van de drie
televisienetten. Zoals bekend zijn de zogenaamde AKN-partners op TV 1
als eerste gestart met een programmatische samenwerking, waarbij
gestreefd wordt naar een gezamenlijk programmaconcept waarin ieder
van hen nog voldoende eigen identiteit terugziet. De AKN-partners zullen
binnenkort een samenwerkingsstichting oprichten die alle operationele
samenwerkingsprojecten van de drie partners ter hand zal nemen. Ook
op W 2 blijkt programmatische samenwerking mogelijk. TROS, VOO en
EO hebben gezamenlijk besloten tot een horizontale band tussen 18.00
en 20.00 uur, waarin nieuws, sport, actualiteiten, spel en komedie aan
bod zullen komen. Dit initiatief zal mogelijk een stap zijn tot verdere
samenwerking op dat net. Inmiddels produceren NOS en VARA op TV 3
gezamenlijk een horizontale band in de avonduren waarin nieuws, sport
en actualiteiten aan bod komen. VARA, VPRO en NOS hebben besloten
om in de vroege vooravond ook een horizontale band te programmeren.
Er bestaat tussen deze netbespelers een formele overlegstructuur, zowel
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op bestuurlijk als op directieniveau. Hierin worden de uitgangspunten
geformuleerd voor zowel het gezamenlijke programmatische als organi–
satorische beleid In het bijzonder op het terrein van dagtelevisie en de
sportprogrammering wordt door alle zendgemachtigden te zamen een
gemeenschappelijk programmatisch beleid ontwikkeld.
Voor de radio heeft het NOS-bestuur een jaar geleden een coördinatie–
reglement vastgesteld dat voorziet in netredacties en netcoördinatoren
die op basis van een door het NOS-bestuur vastgelegd zenderprofiel
werken. Inmiddels is een uit het NOS-bestuur geformeerde bestuurs–
commissie aan het werk gegaan om de mogelijkheden van noodzakelijke
bijsturingen te inventariseren en vervolgens voorstellen te doen.
Uitgangspunten daarbij zullen zijn een verdere intensivering van de
samenwerking op een net en een verdere uitbouw van de bevoegdheden
van de netcoördinatoren.
Uit het voorafgaande moge blijken dat de eerste stappen zijn gezet.
Niettemin ben ik van mening dat in een sneller tempo dan tot nu toe
geprobeerd moet worden de samenwerking zichtbaar verder te ontwik–
kelen. Ik heb de NOS aangekondigd in september 1993 overleg te willen
voeren met de Hilversumse omroepen over het Meerjarenplan
1993-1996. In dit overleg zal ik de voortgang van de samenwerking
uitdrukkelijk aan de orde stellen. Ik heb het NOS-bestuur gevraagd
hierover een schriftelijke voortgangsrapportage op te stellen die in
september aan de Kamer zal worden toegezonden en dus bij de behan–
deling van het wetsvoorstel kan worden betrokken.
Het wetsvoorstel geeft aan de organisatie-ontwikkeling de juridische
ondersteuning die noodzakelijk wordt geacht. Centraal staan daarin de
manier waarop wordt samengewerkt en de bestuurlijke structuur van de
publieke omroep. «De toekomst van de publieke omroep staat of valt met
de (bestuurs)structuur die wordt ontwikkeld, de te leveren inspanningen
op programmatisch, organisatorisch en financieel terrein en het ambitie–
niveau om een «onderscheidende» programmering op televisie en radio
tot stand te brengen» (citaat uit de brief van ondergetekende van 25
november 1992 aan de Tweede Kamer). Deze brief werd afgesloten met
het volgende voornemen: «Het wetsvoorstel tot wijziging van de
Mediawet tweede fase, dat ik voornemens ben in de tweede helft van
1993 bij het parlement in te dienen, zal in ieder geval een juridische
basis verschaffen aan de herstructurering van de publieke omroep en de
daarvoor noodzakelijke bestuurlijke voorzieningen».
De te regelen materie is complex en omvangrijk. Uitgangspunt is de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de publieke omroeptaak te
leggen bij de publieke omroepen zelf. Gelet op de specifieke structuur
van het publieke omroepbestel en de diverse aard en het aantal van de
instellingen die voor zendtijd in aanmerking komen, is het niet mogelijk
alles aan het zelfregulerend vermogen van die instellingen over te laten.
De verschillende posities dienen wettelijk opnieuw gedefinieerd te
worden in een zodanige bestuurlijke structuur dat een systeem ontstaat
waarin deze posities in een evenwichtige verhouding tot elkaar worden
gebracht. Daarbij dient de natuurlijke spanning tussen de belangen van
de individuele organisaties en van de publieke omroep als geheel
verzoend te worden. De daarmee gemoeide (uitgebreide) regelgeving
vormt het kader waarbinnen het mogelijk wordt dat de publieke omroep
in verhoogde mate zelfstandig kan werken aan de realisering van zijn
collectieve publieke taakopdracht op afstand van de overheid bij een
gedeelde verantwoordelijkheid van de privaatrechtelijke organisaties. De
voorgestelde regelgeving is het minste wat noodzakelijk is om hieraan
succesvol uitvoering te kunnen geven. Zij wordt ook door de omroepin–
stellingen zelf gewenst.
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Herstructurering
De herstructurering en de daarvoor noodzakelijke bestuurlijke voorzie–
ningen moeten bijdragen aan het ambitieniveau en de organisatorische
en financiële mogelijkheden om een kwalitatief hoogwaardige program–
mering op televisie en radio tot stand te brengen. Daarmee wordt het
onomkeerbare vernieuwingsproces van de binnenlandse publieke omroep
voorzien van de toegezegde wettelijke ondersteuning. De regering gaat
ervan uit dat daarmee voldoende garantie wordt geboden aan de
omroepinstellingen om de ingezette lijn van samenwerking en versterking
van de Nederlandse publieke omroep voortvarend voort te zetten. Dat
omroeporganisaties meer tot elkaar kunnen worden gebracht, is een
verdere stap op de weg naar een gemoderniseerde publieke omroep.
Goede verhoudingen in het mengsel van pluriformiteit, identiteit,
autonomie, samenwerking en programmatische samenhang vormen de
(bestuurlijke) basis voor een publiek programma-aanbod, dat zich onder–
scheidt door herkenbaarheid, aantrekkelijkheid en kwaliteit.
Bestuurlijke organisatie NOS
In de Nota publieke omroep in Nederland en daarna verder uitgewerkt
in de brief van 15 april 1992 is deze problematiek omstandig aan de
orde gesteld. Daarbij is vermeld dat een goede positionering van de
NOS-programmataken voor het functioneren van het publieke bestel als
geheel van cruciaal belang is en dat de taken op het terrein van samen–
werking en gemeenschappelijke dienstverlening daaraan eveneens een
grote bijdrage moeten leveren. Daartoe behoeft de programmatische,
bestuurlijke en organisatorische structuur van de huidige NOS een
grondige herziening. Beoogd wordt tevens de samenwerkingsmogelijk–
heden op het derde televisienet te verbeteren.
In deze materie gaat het om het formaliseren en met wettelijke
bevoegdheden en verplichtingen omkleden van de samenwerking tussen
de omroeporganisaties en de coördinatie van de programmering op
televisie en radio. Het vraagstuk van de juridische afdwingbare program–
macoördinatie is daarvan een van de belangrijkste onderdelen. De
problematiek vereist een nadere analyse van de taken en bevoegdheden
van de NOS, die als samenwerkingsorgaan van de omroepen tevens
verantwoordelijk is voor de coördinatie. De vraag naar de bevoegdheids–
verdeling binnen de NOS is dan snel gesteld. Het gaat ook om de
breedte van de NOS-taken en de bestuurssamenstelling. De grondge–
dachte van de verdere ontwikkeling van de organisatie van de publieke
omroep en in het bijzonder die van de NOS is de inmiddels breed binnen
de publieke omroep aanvaarde notie dat het programmanet, zowel voor
televisie als radio, de primaire eenheid voor de organisatie en coördinatie
is. Het wordt voor een goede ontwikkeling van doorslaggevende
betekenis geacht dat omroepinstellingen per programmanet organisato–
risch en programmatisch met elkaar gaan samenwerken. Het beleid is er
daarom op gericht deze programmanetgewijze organisatie met wettelijke
maatregelen te steunen en te faciliteren.
Concessies
Zoals in de eerdere beleidsstukken reeds is uiteengezet, is het verlenen
van concessies aan de landelijke omroep geen doel op zich. De rechts–
figuur van de concessie wordt gezien als een instrument om zekerheid
voor langere termijn te bieden aan omroeporganisaties. Deze opvatting is
neergelegd in het regeerakkoord (paragraaf 21, punt c): «Aan de huidige
publieke omroepen wordt een langdurige publieke zendmachtiging
verleend.» Met dit instrument kan ook de verdere samenwerking van de
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omroeporganisaties worden bevorderd. Tevens kan het dienen om het
bestaansrecht van die organisaties op gezette tijden te toetsen. Bij dit
alles moet onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de verschil–
lende typen omroeporganisaties en anderzijds de verschillende karakte–
ristieken van radio en televisie.
De noodzaak tot organisatorische en programmatische samenwerking
per televisieprogrammanet is in alle verschenen adviezen, plannen en
beleidsvoornemens prominent verwoord. Een belangnjke voorwaarde
voor het aangaan van zo'n samenwerking is zekerheid over de periode
waarin op een programmanet kan worden uitgezonden. Vergaande
samenwerking gericht op het integreren van organisatorische
(huisvesting, staven etc.) en programmatische elementen vergt een
vanuit een bedrijfsmatige optiek beredeneerde concessietermijn. Er is
gekozen voor een tienjarige concessieperiode, omdat voor instellmgen
van de organisatorische en financiële omvang van de huidige omroepver–
enigingen A een perspectief op zo'n termijn noodzakelijk is om de
gewenste veranderingen in de werkwijze en meer samenwerking tot
stand te brengen. Het is niet reëel hiervoor een vijfjarige periode te
nemen. In het algemeen vergen bedrijfsmatige transformaties veel meer
tijd. Daar waar een van de doelstellingen van het wetsvoorstel is te
komen tot vergaande samenwerking per programmanet, is zo'n
langjarige periode dus aangewezen. Eenzelfde tienjarïge periode geldt
ook voor commerciële omroepen die op de kabel worden toegelaten.
Het bezwaar dat toelating van nieuwe publieke zendgemachtigden
slechts eens in de tien jaar mogelijk is, acht ik, zoals reeds is opgemerkt,
niet van doorslaggevend belang.
In tegenstelling tot eerdere voornemens wordt in het wetsvoorstel ook
bi] de radioconcessie uitgegaan van de individuele omroeporganisaties.
Bij een goede regeling van de samenwerking op het gebied van de radio
is een ingrijpende rechtsfiguur als een gezamenlijke concessie niet per se
noodzakelijk. De profilering per radioprogrammanet wordt wettelijk
vastgelegd.
In de procedure voor toewijzing van publieke concessies zal voor de
afzonderlijke publieke omroepen één concessie die zowel voor televisie
als voor radio geldt worden uitgegeven.
Gezien het grote belang dat wordt gehecht aan de door middel van
deze procedure toe te laten publieke omroepen en het belang van een
directe politieke verantwoordelijkheid voor die beslissingen, zal het
verlenen van een concessie aan publieke omroepen tot de verantwoorde–
lijkheid van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur blijven
behoren.
Minister, NOS, Commissariaat
De bestuurlijke verhoudingen dienen aangepast te worden aan de
ontwikkeling van de publieke omroep, zoals die in genoemde beleidsnota
en brieven is voorgenomen en in dit wetsvoorstel wordt vormgegeven.
In de Nota publieke omroep in Nederland (bladzijden 39 en 40) zijn
reeds duidelijke lijnen getrokken. Daarin is als beleidsvoornemen
opgenomen dat aan de NOS zoveel mogelijk taken op financieel en
organisatorisch gebied, die van direct belang zijn voor de bedrijfsvoering,
zullen worden overgedragen, daaronder begrepen taken die nu vervuld
worden door het Commissariaat voor de Media betreffende organisatie
en beheer, en dat ten behoeve van de gezamenlijke beleidsbepaling door
de NOS een centraal (financieel) beleidsinformatiesysteem zal worden
gerealiseerd. Bij deze herverdeling van taken kan in relatie tot het
regeringsstandpunt over het advies van de Raad voor het binnenlands
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bestuur over functionele decentralisatie «Functioneel bestuur, waarom en
hoe?» (Kamerstukken II 1990/91, 21 042, nr. 3), het ter uitvoering van
dit beleid door de subcommissie-Verzelfstandigingen van de Adviescom–
missie voor de Rijksdienst opgestelde «Toetsingskader voor verzelfstan–
digingsprojecten» en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog het
volgende worden opgemerkt.
De taken in kwestie zijn niet nieuw, maar worden op grond van de
vigerende wet– en regelgeving uitgeoefend onder verantwoordelijkheid
van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dan wel door
een orgaan van functioneel bestuur, in casu het Commissariaat voor de
Media.
De NOS is in de eerste plaats het samenwerkings– en coördinatie–
orgaan van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke
omroep (artikel 16, eerste lid). In de tweede plaats heeft de NOS het
verzorgen van een programma tot taak.
In het kader van de eerste taak worden in dit wetsvoorstel aan de
(diverse organen van de) NOS bevoegdheden toegekend om door middel
van besluiten of algemene regels eenzijdig de rechtspositie van de
betrokken rechtssubjecten bindend te bepalen. Deze bindende besluit–
vorming is op zich geen nieuw fenomeen in de Mediawet. Ook de huidige
wet en reeds de Omroepwet voorzagen daarin. De Awb brengt mee dat
de NOS in dit kader moet worden aangemerkt als een bestuursorgaan.
Artikel 1:1, eerste lid, Awb verstaat immers onder bestuursorgaan:
a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is
ingesteld, of
b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
Aangezien de NOS privaatrechtelijk is opgericht, kan zij niet gerekend
worden tot de onder a bedoelde categorie bestuursorganen. Ingevolge
categorie b vallen ook de besturen van privaatrechtelijke rechtspersonen
die met openbaar gezag bekleed zijn, onder het begrip bestuursorgaan.
Voor de kwalificatie als bestuursorgaan is voor deze categorie bepalend
of de besturen van de privaatrechtelijke rechtspersonen publiekrechte–
lijke bevoegdheden uitoefenen. In het wetsvoorstel krijgen diverse
organen van de NOS de bevoegdheid besluiten te nemen die voor de
leiding van de programmanetten en voor de omroepinstellingen bindend
zijn krachtens de wet. In feite gaat het dan om publiekrechtelijke
bevoegdheden. In haar advies van 23 juni 1993 komt de subcommissie–
Verzelfstandigingen van de Adviescommissie voor de Rijksdienst dan ook
tot de conclusie dat de organen van de NOS het karakter krijgen van een
zelfstandig bestuursorgaan voor wat betreft de zendtijdindeling en de
programmacoördinatie.
Bij de zendtijdindeling gaat het om een taak die thans tot de
bevoegdheid van het Commissariaat voor de Media behoort, maar
krachtens dit wetsvoorstel grotendeels door het dagelijks bestuur van de
NOS zal worden uitgeoefend (een onderdeel van de zendtijdindeling zal
geschieden door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
door bij de concessieverlening vaste televisieprogrammanetten voor de
concessionarissen aan te wijzen). De overheveling van deze bevoegdheid
van het Commissariaat naar het dagelijks bestuur van de NOS ontneemt
echter aan de zendtijdindeling niet haar karakter van een taak van
openbaar bestuur. Wat betreft de zendtijdindeling moet het dagelijks
bestuur van de NOS dan ook worden aangemerkt als een bestuursorgaan
in de zin van de Awb en moet het derhalve de bepalingen van deze wet
in acht nemen. Hetzelfde geldt voor de taken die in verband met de
programmacoördinatie worden geattribueerd aan het dagelijks bestuur
en - in het bijzonder - de voorzitter van de NOS.
Daar waar op grond van de Awb de organen van de NOS zelfstandige
bestuursorganen zijn, zullen zij in lijn met het algemene regeringsbeleid
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ook onder de werkingssfeer van de Wet openbaarheid van bestuur en de
Wet Nationale ombudsman worden gebracht. Beide wetten kennen
daartoe de mogelijkheid bij algemene maatregel van bestuur organen
aan te wijzen als overheidsorgaan (Wet openbaarheid van bestuur)
respectievelijk administratief orgaan (Wet Nationale ombudsman). In dit
specifieke geval zal worden vastgelegd dat de organen van de NÓS
worden aangewezen als overheids–, respectievelijk administratief orgaan,
voor zover het betreft aangelegenheden die betrekking hebben op de
zendtijdindeling en de programmacoördinatie.
Tevens moeten de besluiten die in dat verband worden genomen,
worden aangemerkt als besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid,
Awb, hetgeen betekent dat administratiefrechtelijke voorzieningen tegen
deze besluiten openstaan. De voorgestelde geschillencommissie zal in
dat verband fungeren als orgaan van administratief beroep.
Dit lijken verstrekkende consequenties die buiten de doelstelling van
het wetsvoorstel liggen. Bedoeld is immers juist het Commissariaat voor
de Media en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verder
op afstand te brengen van het omroepbedrijf en het privaatrechtelijk
karakter van de onderlinge samenwerking en de programmacoördinatie
te accentueren. Ook de hiervoor genoemde subcommissie-Verzelfstandi–
gingen signaleert in haar advies deze discrepantie. Als oplossing
daarvoor wijst deze commissie een route van geconditioneerde zelfregu–
lering. Op grond van een wettelijke opdracht zouden dan binnen
NOS-verband de noodzakelijke arrangementen getroffen kunnen worden.
Deze buitenwettelijke route wordt door mij niet gevolgd, enerzijds omdat
bij overneming van dit advies de evenwichtige bevoegdhedenverdeling
zoals in het wetsvoorstel voorgesteld, die na langdurig overleg met
Hilversum tot stand is gebracht, te ongewis wordt en anderzijds omdat
dan het risico blijft bestaan dat de rechter door zo'n constructie heenkijkt
en alsnog tot het oordeel komt dat de NOS een bestuursorgaan in de zin
van de Awb is.
In een overgangsfase naar verdere privatisering van de organisatie van
het publieke omroepbestel hecht ik in de eerste plaats belang aan een
heldere bestuurlijke structuur. De eerdergenoemde consequenties van
het bestuursrecht zijn daarbij voor mij niet onoverkomelijk. Op termijn,
wanneer de nieuwe bestuurlijke structuur geworteld is, zal bezien worden
in hoeverre de NOS buiten het kader van het bestuursrecht gebracht kan
worden. Tot dat moment zal de NOS partieel aangemerkt worden als een
zelfstandig bestuursorgaan. De besluiten inzake de zendtijdindeling en de
programmacoördinatie zijn immers krachtens de wet bindend verklaard.
Een wettelijke bindendheid van de andere besluiten van de NOS acht ik,
gezien het exclusieve karakter van de overige NOS-taken, niet noodza–
kelijk.
De NOS schaart zich hiermee in het bont geschakeerde gezelschap
van zelfstandige bestuursorganen dat loopt van de bedrijfsverenigingen
en de erkende stamboekverenigingen voor paarden tot de Nederlandse
Orde van Advocaten en De Nederlandsche Bank N.V.
Over het Commissariaat voor de Media wordt in de genoemde Nota
publieke omroep in Nederland opgemerkt dat zal worden nagegaan op
welke wijze het verder ontwikkeld kan worden en dat voor die exercitie
voldoende ruimte bestaat als doelbewust een aantal taken betreffende
organisatie en financieel beheer naar de omroep als geheel wordt
doorgeschoven, terwijl in het kader van het toezichtbeleid de mogelijk–
heden van zelfregulering worden geoptimaliseerd.
In dit wetsvoorstel worden als kerntaken van het Commissariaat
gezien: het toezicht op de naleving van de Mediawet (inclusief beroep en
vernietigingsrecht voor zoveel geregeld), het verlenen van vergunningen
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en toestemmingen (en eventueel regelen van consequenties daarvan in
termen van zendtijd en geld) en de uitvoering van en controle op finan–
ciele beslissmgen
Een verdere ontwikkeling van het Commissariaat wordt gezocht in de
richting van de vergunningverlening ten behoeve van commerciële
omroepactiviteiten.
In de volgende paragrafen van deze toelichting worden deze taken
specifieker toegelicht en worden de consequenties van de voorgenomen
wijzigingen voor het zendtijd– en financieringsregime besproken.
§ 2. De bestuurlijke organisatie
De in de inleiding en eerdere beleidsstukken gegeven analyse van
positie en functioneren van de publieke omroep en de verschillende
binnenlandse en buitenlandse omgevingsfactoren die daarop invloed
uitoefenen, leiden tot de onontkoombare conclusie dat samenwerking en
coordmatie binnen het publieke bestel van cruciaal belang zijn. Dat
brengt, zoals gezegd, een ingrijpende herziening van de bestuurlijke
structuren met zich mee. Het scharnierpunt daarbij is het samenwer–
kingsorgaan van de omroepen: de NOS. In de voorstellen die daartoe in
dit wetsvoorstel worden gedaan, zijn in algemene zin de volgende
overwegingen in acht genomen.
Bij het streven naar verbetering van de bestuurlijke en organisatorische
structuur zal de programmatische identiteit gewaarborgd blijven. Daar
waar dat voor de ontwikkeling van een nieuwe bestuurlijke structuur
noodzakelijk is, mag de organisatorische autonomie van de omroeporga–
nisaties echter geen barriëre voor veranderingen vormen. Dit
uitgangspunt, dat op bladzijde 5 van de Nota publieke omroep in
Nederland wordt geformuleerd, vormt de leidraad bij de voorstellen tot
verandering.
Het programmeren van de drie televisie– en vijf radionetten als een
geheel wordt, in navolgmg van het hiervoor genoemde advies en het
recente onderzoeksrapport «Stimulating audiovisual production in the
Netherlands» van McKinsey & Co., van doorslaggevend belang geacht
voor de ontwikkeling van de publieke omroep. Het is aan te nemen dat
de publieke omroep in Nederland in de komende jaren alleen de
doelstelling van een kijkersaandeel van rond de 50% kan realiseren indien
in hoog tempo een meer gezamenlijke programmering en organisatie
worden gerealiseerd. Een beweging gericht op het afzonderlijk verzelf–
standigen van de drie televisienetten in concurrentie met elkaar moet
worden tegengegaan. De samenwerking per televisienet (en radionet)
wordt als de belangrijkste stap gezien die in de afgelopen periode is
gezet en het logische sluitstuk daarvan is drie met elkaar samenwer–
kende televisienetten (en vijf radionetten), die zich als eenheid aan het
publiek presenteren en waarvan de organisaties daarachter (de omroep–
verenigingen, de Programmastichting, de NOS en de andere niet-leden–
gebonden zendgemachtigden) zich hecht groeperen om op de
(inter)nationale omroepmarkt positie te kunnen houden. De cultuurveran–
dering die daarvoor noodzakelijk is, wordt niet onderschat, evenmin als
het belang van die verandering voor de continuïteit van de huidige
samenstellende delen van het omroepbestel.
Eén van de hoofdlijnen van deze herstructurering, waaraan in de
voorliggende wettelijke regeling vorm wordt gegeven, is de verzelfstan–
diging van de zogenaamde «aanvullende» programmataken van de
huidige NOS in een zelfstandige zendgemachtigde stichting.
Daardoor wordt een «neutrale» positie van de NOS gecreëerd als
samenwerkings– en coördinatie-orgaan, die op die titel ook de verant–
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woordelijkheid voor de zogenaamde «bij uitstek» programmataken
draagt. Bij het kiezen van een bestuursvorm voor die NOS wordt een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de algemene beleidsvorming en de
operationele bedrijfsvoering.
Als eerste stap wordt de zogenaamde aanvullende programmering uit
het huidige takenpakket van de NOS gelicht door deze te verzelfstan–
digen in een aparte onafhankelijke zendgemachtigde: de Nederlandse
Programma Stichting. Deze stichting en haar programmaopdracht
worden in paragraaf 4 nader beschreven, evenals de «bij uitstek»
programmatische taak die de NOS blijft verzorgen. De volgende stap is
het versterken van de bestuurlijke positie van de NOS en het inrichten
van een zodanige bestuurlijke structuur dat de NOS als centraal punt
voor organisatorische en coördinerende dienstverlening kan opereren.
Daartoe wordt een wettelijke regeling voor de horizontale programmaco–
ordinatie binnen de structuur van de NOS getroffen.
De gereorganiseerde NOS krijgt de volgende taken:
- bestuurlijke samenwerking;
- coördinatie van de programmanetten en programma's en de indeling
van de zendtijd;
- levering van gemeenschappelijke diensten; en
- verzorging van programma's die bij uitstek geschikt zijn voor
gemeenschappelijke verzorging.
Een aantal van deze taken wordt reeds door de huidige NOS uitge–
voerd, doch zij zullen waar nodig nieuwe vorm en inhoud krijgen. Als
nieuwe taken worden aan de NOS opgedragen: de zendtijdindeling en de
coördinatie van de programmanetten.
De NOS krijgt een viertal organen. Dat zijn in de eerste plaats een
algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en de voorzitter met
zelfstandige bevoegdheden.
Zij vormen te zamen het bestuur van de NOS. Daarnaast zal een
geschillencommissie in het leven geroepen worden, die tot taak krijgt
geschillen die eventueel rijzen door besluiten van de bestuurlijke organen
van de NOS door middel van een voor partijen bindende beslissing tot
een oplossing te brengen.
Het algemeen bestuur van de NOS krijgt zeventien leden. De voorzitter
wordt bij koninklijk besluit benoemd, gehoord het algemeen bestuur van
de NOS. De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur benoemt
vijf leden waaronder drie na aanbeveling door de regionale omroep,
Radio Nederland Wereldomroep en de gezamenlijke ondernemingsraden
van de «grote» zendgemachtigden. De andere twee leden worden op titel
van deskundigheid benoemd. De overige elf leden worden rechtstreeks
benoemd door de omroepverenigingen en de Programmastichting (drie
leden per televisienet), de educatieve omroep en de kerkgenootschappen
en genootschappen op geestelijke grondslag Aldus wordt een
evenwichtige bestuurssamenstelling verkregen waarin alle geledingen
van de publieke omroep vertegenwoordigd zijn. De vertegenwoordiging
van de Wereldomroep en de regionale omroep is een garantie om de
bestuurlijke samenwerking ook op die niveaus van de omroep te stimu–
leren en benadrukt de eenheid en het gemeenschappelijk belang van de
publieke omroep in Nederland. De vertegenwoordiging van de omroep–
werknemers in het algemeen bestuur is gebruikelijk bij dit type instel–
lingen en biedt een oplossing voor de nu soms wat onduidelijke positie
van de werknemers van de grote omroepinstellingen bij de totstand–
koming van belangrijke beleidsbeslissingen.
Door ook een tweetal onafhankelijke leden bij het bestuur van de NOS
te betrekken wordt de deskundigheid verhoogd en de doelstelling van het
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publieke belang dat het bestuur behoort te dienen, benadrukt.
De taak van het algemeen bestuur wordt het besturen op hoofdlijnen,
zoals het vaststellen van de jaarrekening en het meerjarenplan, de
benoeming van de leden van de geschillencommissie en van de
voorzitters van de radionetredacties en de goedkeuring van bepaalde
besluiten van het dagelijks bestuur. Het houdt tevens toezicht op de
taakuitoefening van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur wordt het belangrijkste operationele orgaan van
de NOS. Het zal vijf leden kennen. De voorzitter van het algemeen
bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Van de andere
leden worden er drie benoemd door de besturen van de televisienetten
en éèn door het algemeen bestuur.
Het door het algemeen bestuur benoemde lid zal in het bijzonder de
programmatische («bij uitstek») taak van de NOS en de radio tot zijn
aandachtsgebieden rekenen.
Tot de taken van het dagelijks bestuur behoren de dagelijkse leiding
over de werkzaamheden van de NOS, de zendtijdindeling en de
vaststelling van het coördinatiereglement.
De voorzitter van de NOS heeft daarnaast nog een zelfstandige
bevoegdheid ten aanzien van de coördinatie van programma's van de
zendgemachtigden. Statutair kunnen de bevoegdheden van de voorzitter
nog nader aangevuld en nader uitgewerkt worden. In ieder geval zal
daarbij geregeld worden dat hij bij de benoeming van nader te duiden
belangnjke medewerkers van de NOS door het dagelijks bestuur een
vetorecht kan uitoefenen.
De besluiten in het kader van de zendtijdindeling en de programmaco–
ordinatie van deze drie bestuurlijke organen van de NOS zijn bindend
voor de organen en zendgemachtigden tot wie deze zijn gericht. Tegen
deze besluiten staat beroep open op een onafhankelijke geschillencom–
missie. De instelling van de geschillencommissie door het algemeen
bestuur van de NOS wordt wettelijk voorgeschreven. De taak van de
geschillencommissie bestaat uit het beslechten van geschillen die voort–
vloeien uit genoemde besluiten van de bestuurlijke organen van de NOS.
De geschillencommissie is geen toezichthoudende instantie.
De geschillencommissie fungeert als een orgaan van administratief
beroep, waarop Afdeling 7.3 Awb van toepassing is. De werkwijze van de
geschillencommissie dient nader bij reglement uitgewerkt te worden. Op
die wijze dient een rechtsgang gecreëerd te worden die met voldoende
waarborgen omgeven is en past bij het karakter van de samenwerking
binnen de publieke omroep.
De besluiten van de geschillencommissie zijn bindend voor partijen.
De coördinatie van de programmering van de radio– en televisiepro–
grammanetten wordt één van de belangrijkste nieuwe taken van de NOS.
De structuur daarvan kan als volgt nader toegelicht worden.
Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de zogenaamde
horizontale en verticale programmacoördinatie. De verticale coördinatie
betreft de programmering en eindredactie van de radio– en televisie–
netten zelf; de horizontale coördinatie betreft de relaties tussen de
programmanetten.
Daarnaast zijn er belangrijke verschillen tussen radio en televisie. Voor
beide geldt als uitgangspunt het programmanet, doch bij de radio is
tevens de zenderprofilering, in tegenstelling tot bij televisie, van groot
belang.
Voorgesteld wordt de zenderprogrammering primair te leggen bij de
bespelers van een programmanet. Per televisienet en per radionet
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worden respectievelijk netbesturen en netredacties gevormd, waarin in
principe alle instellingen die op dat net uitzendingen verzorgen, direct of
indirect vertegenwoordigd zijn.
Deze televisienetbesturen zijn samengesteld uit vier leden, die worden
benoemd door de omroepverenigingen, de Programmastichting en de
niet-ledengebonden zendgemachtigden voor zover zij op een televisie–
programmanet uitzendingen verrichten. Zij kiezen zelf hun voorzitter - de
netcoördinator - en zijn verantwoordelijk voor de verticale programmaco–
ordinatie.
De netbesturen voor de televisieprogrammanetten dragen zorg voor de
afstemming van de programmering op hun netten en stellen jaarlijks een
voorstel op voor de zendtijdindeling op hun netten. Daarbij dienen zij
zich te houden aan hetgeen in het coördinatiereglement is bepaald ten
aanzien van de coördinatie van de televisieprogramma's. Het dagelijks
bestuur van de NOS stelt jaarlijks, gelet op de voorstellen van de netbe–
sturen, de zendtijdindeling op de televisieprogrammanetten vast. De
voorzitter van de NOS kan bij strijdigheid met het coördinatiereglement
bindende aanwijzingen geven aan netbesturen of aan zendgemachtigden,
aangezien de verticale coördinatie in de pas dient te lopen met de
horizontale coördinatie.
In het geval van conflict van belangen heeft het belang van de
horizontale coördinatie voorrang. Tegen beslissingen ter zake - die bij
een goede onderlinge afstemming tot een uitzondering zullen behoren staat beroep open op de geschillencommissie. De uitspraak van deze
commissie is, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, bindend voor betrok–
kenen.
Het programmacoördinatiereglement voor radio en televisie vormt
naast de zendtijdindeling een belangrijk instrument om zowel de
horizontale als de verticale coördinatievraagstukken tot een oplossing te
brengen. Het coördinatiereglement wordt vastgesteld door het dagelijks
bestuur en moet worden goedgekeurd door het algemeen bestuur van de
NOS. Naast voorschriften voor de procedures voor overleg over en
vaststelling van de zendtijdindeling bevat het reglement voorschriften
voor de programmatische afstemming van de drie televisieprogramma–
netten (artikel 19a, tweede lid). Deze voorschriften strekken ertoe om
een volledig, gevarieerd en goed opgebouwd programmapakket op elk
van de drie programmanetten te realiseren. Het streven moet zijn om een
zodanig evenwichtige programmamix te bereiken dat op elk tijdstip
publiekssegmenten bereikt worden die variëren qua omvang en interes–
segebieden. Dat vereist effectieve programmacoördinatie binnen elk van
de programmanetten om gedurende de hele week een voor het publiek
duidelijk gestructureerde programmering aan te bieden (in het bijzonder
met behulp van vaste begintijdstippen en waar mogelijk horizontale
programmering). Het vereist ook effectieve coördinatie tussen de netten
teneinde een evenwichtige progammamix te bereiken en het publiek op
elk tijdstip in de avond keuze uit verschillende soorten programma's te
bieden. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat er steeds twee programma's
op een (middel)groot publiek gericht zijn en één op een kleiner publiek
gericht is. Op deze wijze wordt bereikt dat de drie televisienetten ten
opzichte van elkaar een sterk complementair karakter hebben. Daarnaast
kan de samenwerking binnen de landelijke publieke omroep en de
eenheid daarvan benadrukt worden door een zogenaamde schakelmo–
mentprogrammering en verwijsplicht te introduceren. Op die wijze wordt
het de kijker aantrekkelijk gemaakt op vaste tijdstippen een keuze te
doen uit het totale programmapakket van de landelijke publieke omroep.
Eén en ander zou in het coördinatiereglement geregeld kunnen worden.
Voor de radio is de situatie, zoals gezegd, in zoverre verschillend van
televisie dat uitgegaan wordt van een voorgeschreven zenderprofilering.
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Het coördinatiereglement zal een nadere invulling van de zenderprofi–
lering kunnen geven De omroeporganisaties bespelen hier niet een vast
programmanet, doch zijn gehouden gezamenlijk door uitzendingen op de
radioprogrammanetten het volledig programmavoorschrift te realiseren.
ledere omroeporganisatie zal daaraan individueel een bijdrage moeten
leveren. Zij zijn echter niet verplicht per se en in gelijke mate een volledig
programma uit te zenden. Specialisatie wordt mogelijk gemaakt met dien
verstande dat deze niet zover kan gaan dat de publieke taakstelling in het
gedrang komt. Om die reden is bepaald dat iedere omroepvereniging op
een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen minimum aantal
radioprogrammanetten een redelijk aantal programma's verzorgt. Zij
behoeven zich echter niet in gelijke mate op die programmanetten te
manifesteren. Het saldo van de radio-uitzendingen zal moeten voldoen
aan de eis van het volledig programmavoorschrift. Het behoort tot de
taak van de NOS de uitvoering van de zenderprofilering bij radio te
bewaken.
Evenals bij televisie zal ieder radioprogrammanet een eigen samenwer–
kingsorgaan krijgen: de netredactie. De voorzitter van zo'n netredactie
heeft gelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden als een televisie–
netbestuur. Ook hier ligt het zwaartepunt van de verticale programmaco–
ordinatie bij de (voorzitter van de) netredactie, terwijl het dagelijks
bestuur van de NOS waakt over de horizontale afstemming.
Deze taak krijgt bij de radio extra reliëf gezien de bijzondere verant–
woordelijkheid van de NOS ten aanzien van de uitvoering van de zender–
profilering. Om die reden zullen in afwijking van de organisatie van de
televisieprogrammanetten de voorzitters van de radionetredacties
benoemd worden door het algemeen bestuur van de NOS.
In de nieuwe bestuurlijke structuur wordt de zendtijdindeling een taak
en coördinatie-instrument van de NOS. De toewijzing van zendtijd blijft
opgedragen aan het Commissariaat voor de Media, voor zover deze
toewijzing niet reeds uit hoofde van de wet of de concessie plaatsvindt.
De vaststelling van de totale hoeveelheid zendtijd door de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kan komen te vervallen, omdat
voorgesteld wordt de hoeveelheid zendtijd die de omroepverenigingen
(en de Programmastichting) gebruiken, boven een bepaald minimum aan
de betrokkenen zelf over te laten. Alleen het zendtijdvolume voor de
andere instellingen die recht op zendtijd hebben zal door de minister
nader worden bepaald
De redenen van deze ingrijpende wijziging van het zendtijdregime
vloeien voort uit het te introduceren concessiestelsel en de grotere
vrijheid die de omroepinstellingen wordt geboden hun televisieprogram–
manetten van vroeg tot laat van programma's te voorzien. In paragraaf 3
betreffende het concessiestelsel en in paragraaf 4 betreffende de
programmatische aspecten wordt daarop nader ingegaan. Om echter een
niet te verbrokkeld beeld te geven, zullen hier de hoofdlijnen van het
voorgestelde zendtijdregime geschetst worden.
In het huidige stelsel van de Mediawet wijst het Commissariaat voor
de Media aan alle omroepinstellingen de zendtijd toe aan de hand van
wettelijke verdeelsleutels. Tevens stelt het Commissariaat op voorstel
van de NOS de zendtijdindeling vast.
In het wetsvoorstel worden daarin de volgende wijzigingen gebracht.
De omroepverenigingen krijgen het recht om met inachtneming van het
wettelijk minimum in principe zoveel zendtijd te vullen als zij wenselijk
achten binnen de voor hen beschikbare budgettaire ruimte. Alleen in de
nachtelijke uren is niet op alle programmanetten zendtijd beschikbaar.
De zendtijd van de omroepverenigingen behoeft in dit systeem niet
langer afzonderlijk te worden toegewezen. Zij vloeit voort uit de
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verleende concessie. De Programmastichting en de STER hebben een
zelfstandig recht op zendtijd uit hoofde van de wet. Ook aan hen hoeft
niet nog eens afzonderlijk zendtijd te worden toegewezen. Dit is anders
voor de overige zendgemachtigden: de NOS en de educatieve omroep en
de andere instellingen die zendtijd kunnen verkrijgen. Voor deze groep
zendgemachtigden kan het huidige zendtijdregime het beste geconti–
nueerd worden. Hun zendtijd beweegt zich tussen wettelijke en door de
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vast te stellen minima
en maxima. De omvang van deze zendtijd kan jaarlijks verschillen
vertonen. Aan hen zal derhalve het Commissariaat zendtijd blijven
toewijzen binnen de wettelijke normen en de vastgestelde omvang. Bij
de indeling van de zendtijd, hetgeen de taak wordt van de NOS gezien
de directe relatie die dit heeft met de coördinatie van de programma's,
zal dus rekening gehouden moeten worden met de vastgestelde en
toegewezen zendtijd aan de NOS en de kleine zendgemachtigden. Het
spreekt voor zich dat de NOS bij de zendtijdindeling het belang van deze
zendgemachtigden bij een evenwichtige indeling in acht neemt. Bij
conflicten hierover kan men zich wenden tot de geschillencommissie.
Gezien de procedure die gevolgd wordt bij de zendtijdindeling (op
voorstel van de netbesturen waarin alle zendgemachtigden zijn vertegen–
woordigd) mag aangenomen worden dat dergelijke conflicten tot een
uitzondering gaan behoren.
§ 3. Het concessiestelsel
Het verlenen van concessies aan de publieke landelijke omroep is zoals
gezegd geen doel op zich. De concessie is een instrument dat er toe
strekt aan omroeporganisaties zekerheid voor langere termijn te bieden.
Daarnaast moet het concessie-instrument de samenwerking van omroep–
organisaties bevorderen en kan het dienen om hun bestaansrecht op
gezette tijden te toetsen. Dit alles geldt primair voor de omroepvereni–
gingen. Aard, doelstelling en juridische positie van de andere instellingen
die zendtijd hebben verkregen brengen met zich mee dat de ratio van het
concessie-instrument om verschillende redenen niet voor allen evenzeer
geldt. De belangrijkste reden, die voor al deze instellingen gelijkelijk
opgaat, is dat zij geen leden– en stromingsgebonden zendgemachtigden
zijn. De toewijzing van zendtijd aan deze instellingen berust dus op
andere gronden dan die gelden voor de omroepverenigingen. Deze groep
van ongelijksoortige zendgemachtigden, die als het complement van de
publieke omroepverenigingen zijn te beschouwen, bestaat uit: de
Programmastichting, de educatieve omroepinstellingen, de kerkgenoot–
schappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de politieke
partijen en de overheid.
De Programmastichting neemt een zodanige positie in dat deze zoveel
mogelijk op gelijke voet behandeld moet worden met de omroepvereni–
gingen. Alleen op die wijze kan een geslaagde samenwerking op het
televisieprogrammanet waarop deze instelling haar programma verzorgt
tot stand worden gebracht.
Voor de educatieve omroepinstellingen geldt dat deze een bijzondere
bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de programma-opdracht van
de publieke omroep op het punt van de educatieve programmering. Om
die reden en mede gelet op de omvang van de educatieve zendtijd leent
de educatieve omroep, i.c. de Educom als samenwerkingsverband van
verschillende op educatieve omroep gerichte organisaties, zich voor het
verkrijgen van een concessie. De rechten en plichten die met deze
concessie gepaard gaan, wijken op enkele punten af van die van de
omroepverenigingen. Het programmavoorschrift beperkt zich uiteraard
uitsluitend tot het verzorgen van educatieve programma's. Daarnaast kan
de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bepalen dat een
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educatieve omroepinstelling haar programma's op meer dan èén
programmanet kan verzorgen. Een educatieve omroepinstelling kan op
het net waarop zij geplaatst is, deelnemen aan een samenwerkings–
verband als bedoeld in artikel 51.
Gezien de aard (geen omroepinstellingen), de beperkte hoeveelheid
zendtijd en het minder structurele recht op zendtijd van de andere lande–
lijke zendgemachtigden is er onvoldoende reden deze bij het concessie–
stelsel te betrekken. Aan deze instellingen zal conform de huidige
regelmg jaarlijks op mdividuele basis zendtijd worden toegewezen door
het Commissariaat voor de Media.
De te verlenen concessies zullen zowel voor televisie als radio gelden.
Zij kunnen uitsluitend verleend worden aan omroepverenigingen die op
het moment van de aanvraag reeds beschikken over zendtijd. De
gedachte van een collectieve concessie voor de radio is verlaten, omdat
de ingewikkeldheid van de benodigde regeling niet opwoog tegen de te
behalen voordelen en de spanning die zou kunnen worden opgeroepen
met de autonomie van de omroepverenigingen. Materieel kan door
middel van een collectief programmavoorschrift de samenwerking tussen
de omroepen voldoende vorm worden gegeven. Bij radio is weliswaar,
evenals bij televisie, het programmanet de primaire eenheid voor organi–
satie, maar tevens is, gelet op het karakter van de radio, voor een
duidelijk herkenbare zenderprofilering naar type programma gekozen die
wettelijk wordt vastgelegd. Het volledig programmavoorschrift voor radio
dient gerealiseerd te worden door het saldo van de uitzendingen op de
vijf radioprogrammanetten en niet per radioprogrammanet of omroepver–
eniging afzonderlijk. Deze organisatie van de samenwerking bergt
vergaande flexibiliteit in zich. Het programmavoorschrift kan immers
gezamenlijk uitgevoerd worden. Dat betekent dat desgewenst de
betrokken omroeporganisaties zich tot op zekere hoogte kunnen
toeleggen op de verzorging van die programma's waarmee zij de meeste
affiniteit hebben. De coördinatiestructuur voor de radio staat er garant
voor dat desalniettemin het saldo van de uitzendingen voldoet aan het
programmavoorschrift. De individuele omroeporganisaties blijven inhou–
delijk verantwoordelijk voor hun eigen programma-onderdelen en zijn
gehouden op diverse radioprogrammanetten programma's te verzorgen.
Er wordt nog eens op gewezen dat zendgemachtigden met een speci–
fieke wettelijke programmataak, te weten de Programmastichting, de
educatieve omroep, de kerkgenootschappen en genootschappen op
geestelijke grondslag, de politieke partijen en de overheid gehouden
blijven aan het uitzenden van de programma's, waartoe zij wettelijk
verplicht zijn. Zij kunnen derhalve geen gebruik maken van de genoemde
programmatische flexibiliteit; wel dragen hun uitzendingen bij aan de
realisering van het programmavoorschrift voor de radio en versterken zij
aldus het publieke karakter van het programma-aanbod.
Aan de concessie zijn rechten en plichten verbonden, waarbij de vraag
voorop staat hoe de samenwerking tussen omroeporganisaties op een
net bevorderd kan worden. Belangrijke rechten zijn de tienjarige looptijd,
het recht op de bespeling van één televisieën de vijf radioprogramma–
netten en de beschikbaarheid van zendtijd en middelen voor die
bespeling. Indien op vrijwillige basis de samenwerking op programma–
tisch gebied wordt geformaliseerd, kunnen de verschillende programma–
voorschriften per televisieprogrammanet gelden. Voor de samenwer–
kende omroepinstellingen op een net kan dat een belangrijke stimulans
zijn om tot verdere integratie van hun programmering en organisatie te
komen, waarbij ieder, zo zij wil, zich kan profileren of toespitsen op haar
sterkste punten. Aan de concessie zijn ook verschillende verplichtingen
verbonden. Dat zijn naast de verplichtingen tot samenwerking en
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programmacoördinatie en de minimum uitzendplicht tevens het (bij
geformaliseerde samenwerking) gezamenlijk voldoen aan de programma–
voorschriften, het verschaffen van ruimte aan de andere zendgemach–
tigden en het verzorgen van programma's gedurende een periode van
tien jaar.
Aldus zullen de televisieprogrammanetten gestalte krijgen met ieder
een eigen karakter, doch met een in beginsel gelijke programmatische
opdracht, terwijl bij de radio een duidelijk herkenbare zenderprofilering
naar type programma's verder tot ontwikkeling kan komen.
De concessie houdt derhalve primair een recht op zendtijd in
gedurende een periode van tien jaren en een aanspraak op middelen om
programma's voor uitzending te realiseren. Naast de verplichting om een
minimum aantal uren uit te zenden zijn de concessionarissen gerechtigd
daarboven extra uitzendingen te doen. In principe worden zij in staat
gesteld het hun gezamenlijk toegewezen programmanet geheel te vullen.
Slechts voor de nachtelijke uren (van 02.00-07.00 uur) wordt hierop een
uitzondering gemaakt voor twee televisienetten. Het is immers niet
realistisch te verwachten dat de omroepen in staat zullen zijn ook die
uren structureel te benutten. Het gebruik van de televisienetten
gedurende deze uren kan aan derden worden toegewezen, gehoord de
NOS, voor de uitzending van abonneeprogramma's in gecodeerde vorm
dan wel telecommunicatiediensten die geen afbreuk doen aan het
karakter van het programmanet. Voor de publieke omroep is voldoende
dat één televisienet 24 uur open blijft voor nachtelijke uitzendingen en
teletekst. Voor de radio geldt dat op tenminste twee programmanetten
gedurende 24 uur uitzendingen verzorgd worden.
In aanvulling op deze uitgangspunten is het relevant te weten of de in
principe aan de publieke omroep ter beschikking staande zendtijd van
7.00 tot 16.00 uur (voor zogenaamde dagtelevisie) daadwerkelijk
gebruikt zal worden. Het kan - mede om Europeesrechtelijke redenen niet zo zijn dat deze zendtijd ter beschikking blijft van de publieke
omroepinstellingen zonder dat er een gerede garantie bestaat dat zij die
zullen gaan gebruiken.
In dit verband kan opgemerkt worden dat inmiddels plannen door de
publieke omroepen zijn ontwikkeld die in september 1993 in werking
zullen treden. Ik heb mijn goedkeuring gehecht aan de uitvoering - op
experimentele basis - van deze plannen voor de programmanetten TV 1
en TV 2. Over een meer definitieve invulling van de desbetreffende
zendtijd voor de komende jaren zal ik overleg voeren in het kader van het
Meerjarenplan 1993-1996 van de NOS. Ik ga er daarbij van uit dat
binnen enkele jaren van een meer definitieve invoering van de
zogenaamde dagtelevisie op de drie televisienetten sprake zal zijn. Indien
dit niet het geval is, dient naar mijn oordeel overwogen te worden om
uiterlijk binnen drie jaar de desbetreffende tijd aan andere gegadigden
ter beschikking te stellen.
Indien ten minste twee omroepverenigingen, dan wel één omroepver–
eniging en de Programmastichting, een samenwerkingsverband aangaan
dat gericht is op verdergaande samenwerking op programmatisch en
organisatorisch terrein op hun televisieprogrammanet, kunnen zij desge–
wenst gezamenlijk hun programmavoorschrift (het volledig programma–
voorschrift en - in de toekomst - de Europese quota en de taalquota)
realiseren. Aan een dergelijk samenwerkingsverband kunnen ook educa–
tieve omroepinstellingen deelnemen. Voor het gezamenlijk realiseren van
het programmavoorschrift is vereist dat de samenwerking geformaliseerd
wordt in een rechtspersoon, waarvan de doelstelling concreet is gericht
op bedoelde samenwerking. In het kader van die rechtspersoon dienen
de onderlinge relaties geregeld te worden en sancties te worden gesteld
op de verbreking van de samenwerkingsrelatie. De wijze van samen–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 257, nr. 3

21

werking en de intensiteit daarvan kan per programmanet verschillen,
maar dient wel aan deze minimumeisen te voldoen. Overigens kan de
gezamenlijke invulling van de programmavoorschriften niet zover gaan
dat individuele omroepverenigingen zich gaan toeleggen op de
verzorging van bijvoorbeeld uitsluitend amusementsprogramma's.
Voor hun legimitatie als publieke omroep is het essentieel dat zij zich
blijvend onderscheiden van het commerciële aanbod. Dit onderscheidend
vermogen wordt in belangrijke mate tot uitdrukking gebracht door het
volledig programmavoorschrift. Voor de verwezenlijking van dit program–
mavoorschrift en de quotabepalingen is de samenwerkingssrechts–
persoon verantwoordelijk. In paragraaf 4 zal hier nog nader op worden
ingegaan.
Overigens behouden de Programmastichting en de educatieve
omroepinstellingen, indien zij aan een samenwerkingsverband
deelnemen, de verplichting hun zendtijd geheel te besteden aan
programma's conform hun wettelijke taakopdracht.
Een belangrijk vraagpunt bij de invulling van het concessiestelsel is de
rechtsgrond van de verstrekking en de vernieuwing van de concessie. Er
bestaat overeenstemming over het uitgangspunt dat de pubiieke
omroeporganisaties zowel een veelzijdig aanbod dienen te verzorgen als
zich wat de kwaliteit van hun programma's betreft moeten onder–
scheiden door een duidelijk eigen standaard. Er dient, kortom, sprake te
zijn van een consistent en samenhangend programma-aanbod dat in alle
opzichten voldoet aan de wettelijk voorgeschreven programmatische
eisen. Ook gezien de inzichten die aan het advies van de
Commissie-Donner ontleend kunnen worden ten aanzien van de plaats,
functie en legitimering van de publieke omroep, wordt het van belang
geacht om aan de huidige publieke omroepen niet min of meer automa–
tisch op basis van hun ledentallen een concessie voor een periode van
tien jaar te verlenen. Op dezelfde wijze als dat voor het toekennen van
etherfrequenties voor commerciële activiteiten is besloten, is het
wenselijk om voorafgaand aan de toewijzing van de concessie een
toetsingsmoment in te bouwen. Als grondslag voor de toetsing zullen de
door de aanvragers opgestelde beleidsplannen dienen, waarin het
voorgenomen programmatische aanbod helder moet zijn aangegeven.
Gezien het cruciale belang dat de verlening van concessies voor de
vormgeving van de publieke landelijke omroep voor een periode van tien
jaar vormt, is een zorgvuldige procedure die vatbaar is voor politieke en
juridische controle noodzakelijk. Om die reden zal de concessieverlening
een taak worden van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur. Omdat bij de toetsing van aanvragers naast objectieve criteria
zoals het ledental ook meer kwalitatieve criteria, zoals de aard van de
programmatische ambities, een rol spelen, zal de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur alvorens te beslissen zich laten adviseren
door een tijdelijk in te stellen commissie van onafhankelijke deskundigen.
Deze commissie zal bij haar advisering tevens de inzichten van materie–
deskundige organen zoals het Commissariaat voor de Media, de
Mediaraad en de NOS kunnen betrekken. Omdat een eenmaal verleende
concessie ook de plicht inhoudt deze gedurende de looptijd getrouw na
te leven, zal halverwege die looptijd een tussentijdse toetsing aan de
kwalitatieve eisen plaatsvinden. Men krijgt met andere woorden geen
carte blanche voor tien jaar. Ook deze tussentijdse toetsing zal
geschieden door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
gehoord een in te stellen toetsingscommissie. De toewijzing van zendtijd
aan de overige zendgemachtigden blijft (m.u.v. de Programmastichting
en de STER) een taak van het Commissariaat voor de Media, evenals
tussentijdse controle op de naleving van de wettelijke voorschriften. Voor
het overige kan verwezen worden naar hetgeen hiervoor in paragraaf 2 is
opgemerkt over het gewijzigde zendtijdregime.
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Een «historisch» belangrijke vraag betreft de mogelijkheid van tussen–
tijdse inlevering van de concessie. De concessie wordt gezien als een
verbintenis die omroepverenigingen vrijwillig met de overheid aangaan,
maar dan wel voor de volle looptijd. Pas na afloop daarvan is er voor
beide partijen (overheid en omroep) een nieuw beslissingsmoment.
Tussentijdse beëindiging van de concessie door omroepen zou
derhalve niet plaats dienen te vinden. Om die reden zal de overgangsre–
geling van publieke omroep maar commerciële omroep alleen gelden
voor het laatste jaar van de concessietermijn. Het wordt in principe een
tienjaarlijks kiezen of delen.
In dit verband wordt nog eens de passage op bladzijde 25 van de Nota
publieke omroep in Nederland in herinnering geroepen waar wordt
gesteld: «De aanpassing van het publieke bestel aan de (inter)nationale
werkelijkheid van de jaren negentig veronderstelt het fungeren van
grotere eenheden voor langere tijd, in casu van vaste bespelers van de
zendernetten ( ). Het publieke bestel betaalt voor zijn continuïteit de
prijs van een verminderde openheid». Dit laatste is van belang voor wat
betreft de zogenaamde aspirant-omroepverenigingen. In plaats van
jaarlijks kan in het voorgestelde stelsel eerst twee jaar voor afloop van de
concessietermijn het bestel geopend worden voor de toelating van
nieuwe omroepverenigingen. Aan hen zal een voorlopige concessie
verleend kunnen worden die geldt voor twee jaar. Aansluitend kunnen
deze instellingen aanvragen indienen voor een reguliere concessie voor
de volgende concessieperiode. Het bestel wordt derhalve niet gesloten
voor nieuwe toetreders doch de mogelijkheid daartoe wordt slechts eens
in de tien jaar geopend.
Ook de dan bestaande concessionarissen zullen na afloop van de
concessietermijn opnieuw een concessie moeten aanvragen. Deze
aanvragen zullen alsdan beoordeeld worden aan de hand van dezelfde
hiervoor beschreven criteria en via dezelfde procedure. De eis van leden–
aanhang die fundamenteel is voor de organisatie van het publieke
omroepbestel omdat zij de uitdrukking is van het maatschappelijk
draagvlak van de omroepvereniging, zal ook dan als objectief criterium
gehandhaafd moeten blijven. Het kan echter niet zo zijn dat een goede
samenwerking van omroepverenigingen, die mogelijk negatieve conse–
quenties heeft voor de omvang van het ledental, bestraft wordt in de
volgende concessieperiode. Omdat de ontwikkeling van de ledentallen
over een periode van tien jaar niet goed voorspelbaar is, is in het
wetsvoorstel een voorziening opgenomen om voor de volgende conces–
sieverlening de eisen ten aanzien van omvang en functie van de leden–
tallen bij algemene maatregel van bestuur aan de zich dan voordoende
omstandigheden aan te passen.
Op de hierboven beschreven wijze wordt aldus in het wetsvoorstel een
stelsel geïntroduceerd dat voldoet aan de gestelde doelen van langdurige
zekerheid, intensieve samenwerking en periodieke toetsing. Het conces–
siestelsel legt in samenhang met de bestuurlijke herinrichting daarvoor
de basis, op een zodanige wijze dat de historisch gegroeide essentialia
van het publieke omroepbestel behouden worden in een context van een
toekomstgerichte vernieuwing en versterking van de Nederlandse
publieke omroep, waarbij eenheid en autonomie met elkaar verbonden
zijn in een kwalitatief hoogwaardig en zich onderscheidend
programma-aanbod voor de Nederlandse kijker en luisteraar.
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§ 4. Programmatische aspecten
De bedoelde versterking van het publieke bestel in programmatische
zin, krijgt haar neerslag in een adequate omschrijving van de program–
matische taakopdracht van de omroepverenigingen, in de verzelfstan–
diging van de «aanvullende» programmatische taken van de huidige NOS
met bijpassende taakopdracht en bestuurlijke organisatie, en in de
positionering van de programmatische «bij uitstek» taken bij de te
reorganiseren NOS.
Programmavoorschriften voor de omroepverenigingen
Het publieke karakter van de omroep manifesteert zich in een substan–
tieel aanbod van informatieve programma's, waaronder programma's
met een zekere diepgang en een gepast aanbod van kunst, alsmede van
culturele en educatieve programma's. Daarnaast behoort ook
verstrooiing uitdrukkelijk tot de taakopdracht van de publieke omroep. Bij
de radio zal een dergelijk aanbod zich via een stringente zenderkleuring
dienen te manifesteren. Zoals reeds eerder is gesteld, wordt het
wenselijk geacht dat voor televisie minimaal 25% van het
programma-aanbod gewijd moet zijn aan cultuur en educatie, waarbij
10% van het totale aanbod kunstprogramma's moeten zijn. In de brief
van ondergetekende aan de Tweede Kamer inzake deze materie van 27
augustus 1991 (Kamerstukken II 1990/91, 22 147, nr. 7) wordt hierover
een brede uiteenzetting gegeven. Daarnaast zou minimaal 25% van het
aanbod dienen te bestaan uit informatieve programma's. In vergelijking
met de vigerende programmavoorschriften werden de volgende wijzi–
gingen voorgesteld: de presentatie van kunst en cultuur zou worden
aangescherpt via het 10% voorschrift en de mogelijkheid zou worden
geschapen om in geval van een geformaliseerd samenwerkingsverband
de daarin participerende omroepen de mogelijkheid te geven zich op
eigen sterke kanten toe te leggen.
Zoals bekend heeft de NOS sinds de invoering van de Mediawet in
1988 tot plicht om over het volledig programmavoorschrift te rappor–
teren. De NOS doet dit per kwartaal door middel van het op een indeling
van de European Broadcast Union (EBU) gebaseerde zogenaamde
Escort-systeem. In dit systeem zijn informatie, educatie en verstrooiing
zogenaamde functionele categorieën die elkaar wederzijds uitsluiten.
Cultuur heeft in dit systeem betrekking op de programma-inhoud.
Programma's van informatieve, educatieve en/of verstrooiende aard
die voor meer dan de helft een culturele inhoud hebben, kunnen naast
onderbrenging in de eigen «functionele» categorie dus ook bij de
categorie cultuur worden ondergebracht. Hierdoor is sprake van
zogenaamde «dubbeltellingen».
Bij de eerder voorgestelde percentages is ervan uitgegaan dat het
Escort-systeem op vrij eenvoudige wijze gewijzigd zou kunnen worden in
een systeem dat uitsluitend functionele categoriëen kent die elkaar
uitsluiten. In zo'n systeem kunnen het voorschrift voor educatie en het
voorschrift voor cultuur samengevoegd worden. In het overleg met het
NOS-bestuur werd er echter voor gepleit het huidige Escort-systeem te
handhaven. De argumentatie hiervoor was dat een systeem met
uitsluitend functionele categoriëen niet meer spoort met het door de
EBU opgestelde systeem. Verder is de categorie «cultuur» nu eenmaal
minder eenduidig vast te stellen dan de andere categoriëen en de omroe–
pinstellingen zijn inmiddels met het huidige Escort-systeem vertrouwd
geraakt. Na ampele overweging is besloten hieraan tegemoet te komen.
Dit houdt in dat in het wetsvoorstel het voorschrift is opgenomen van
30% informatie en educatie en een «inhoudelijk» voorschrift van 20%
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cultuur, waarbij minimaal 10% van het totale aanbod moet worden
besteed aan programma's die bestaan uit of betrekking hebben op kunst.
Voor programma's van verstrooiende aard geldt niet langer een minimum
percentage. Dit neemt niet weg dat ook deze programma's onder het
volledig programmavoorschrift vallen.
Indien omroepen een formeel samenwerkingsverband aangaan, kunnen
zij desgewenst gezamenlijk hun programmavoorschriften realiseren. De
gezamenlijke invulling van de programmavoorschriften kan echter niet
zover gaan dat individuele omroeporganisaties zich beperken tot de
verzorging van een bepaalde categorie van programma's, bijvoorbeeld
uitsluitend amusementsprogramma's. Wel werd eerder voorgesteld om
in geval van zulke samenwerking een globaler voorschrift te geven.
Gedacht werd aan minimaal 50% cultuur, informatie en educatie. In
overleg met de andere samenwerkende omroepen kan dan onderling in
de taakstelling van het volledig programmavoorschrift geschoven
worden. Nu de huidige Escort-systematiek gehandhaafd blijft, kan een
dergelijk voorschrift gezien de methodische problemen niet worden
gerealiseerd. De percentages van de verschillende voorschriften kunnen
immers niet bij elkaar opgeteld worden. Vanuit de gedachtengang dat
samenwerking ter uitvoering van het programmavoorschrift moet worden
bevorderd, is in het wetsvoorstel opgenomen dat de afzonderlijke
omroepverenigingen bij samenwerking in hun programma-aanbod mogen
afwijken van de individuele programmavoorschriften. Bij algemene
maatregel van bestuur kan hieraan een grens worden gesteld. In dat
verband wordt gedacht aan een afwijking van maximaal de helft van het
volledig programmavoorschrift. Afhankelijk van de ontwikkeling van de
samenwerkingsvormen kan bezien worden of verdere verruiming
doelmatig is. Onderling zullen dan afspraken gemaakt moeten worden
welke partner welke afwijking compenseert. De samenwerkende
omroepen dienen immers gezamenlijk aan de voorgeschreven percen–
tages te blijven voldoen.
Met het programmavoorschrift wordt beoogd om mede zorg te dragen
voor een zich onderscheidende programmering van de publieke
omroepen vanuit de publieke functie die zij dienen te vervullen.
Derhalve geldt dit voorschrift voor de volledige zendtijd. Het kan niet
zo zijn dat de programma's van informatieve en culturele aard op
tijdstippen wordt geplaatst waarop grote kijkersgroepen daarvan geen
kennis kunnen nemen. Of, anders gezegd, dat programma's voor relatief
kleine doelgroepen niet meer in de zogenaamde prime-time worden
uitgezonden. Daar staat tegenover dat de NOS voor de programmering
en zendtijdindeling voor televisie in prime-time de formule breed–
breed-smal hanteert. Die regel voorziet erin dat er in elk tijdvak verschil–
lende soorten programma's zijn voor verschillende kijkersgroepen. De
combinatie van die formule met de wens het programmavoorschrift in
elke tijdsperiode volledig te realiseren leidt tot de regeling dat het
programmavoorschrift zowel voor de gehele zendtijd geldt als apart voor
de uren tussen 16.00-24.00 uur. Een daartoe strekkende regeling is in
het wetsvoorstel opgenomen.
Ook voor de radio geldt het volledig programmavoorschrift. In de brief
van 15 april 1992 is aangegeven dat de pubheke radio zich op de
terreinen van cultuur, educatie, informatie en verstrooiing zal dienen te
bewegen. Een dergelijk aanbod zal via helder geprofileerde programma–
netten tot stand dienen te komen. Het volledig programmavoorschrift is
dan ook niet zozeer een opdracht aan iedere omroepinstelling afzon–
derlijk, maar is in de eerste plaats een taak die gerealiseerd wordt door
het publieke radiobestel als geheel. De omroepverenigingen hoeven zich
daarom niet per se op vijf netten te manifesteren. Evenals bij een
formeel samenwerkingsverband op de televisie het geval is, kunnen zij
zich hierdoor met hun eigen sterke kanten profileren. Bij algemene
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maatregel van bestuur zal een minimum verplichting van de omroepin–
stellingen voor de aard en de omvang van het aanbod per programmanet
worden geregeld.
De effectiviteit van het programmavoorschrift is ook gelegen in een
strikt toezicht op de naleving daarvan en het daadwerkelijk opleggen van
sancties bij geconstateerde overtreding. Het past dan dat het Commissa–
riaat voor de Media uitdrukkelijk toezicht houdt op de uitvoering van de
vast te stellen programmavoorschriften en daarover jaarlijks aan de NOS
en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur rapporteert.
De Nederlandse Programma Stichting
In de Nota publieke omroep in Nederland en latere stukken is de
bestuurlijke verzelfstandiging van de programmatische taken van de NOS
aan de orde gesteld Gesignaleerd wordt dat de onderbrengmg van de
verschillende taken van de NOS in één bestuurlijk verband reeds langere
tijd onbevredigend wordt gevonden. In het bijzonder wordt als knelpunt
ervaren dat de «aanvullende» programmatische taken op de televisie
onder de directe bestuurlijke invloed van de andere omroepbestuurders
niet goed tot hun recht komen. Daarnaast is geconstateerd dat een
verzelfstandiging van de «aanvullende» programmatische taken op de
televisie een goede weg is om de mogelijkheden tot samenwerking op
èén der televisienetten te verbeteren. Deze programmering - die qua
omvang globaal die van één A-omroep is - leent zich goed voor positio–
nering op één televisienet in nauwe samenwerking met de andere netbe–
spelers. Daarmee ontstaat voor deze bespelers duidelijkheid die de basis
kan leggen voor de verdere ontwikkeling van dat net en tevens van het
publieke bestel als geheel. De «neutrale» positie van de NOS als samen–
werkings– en coördinatie-orgaan wordt door zo'n verzelfstandiging
eveneens gediend. In deze opzet blijft de «bij uitstek» programmering ter
beschikking van de gezamenlijke omroeporganisaties ter verdeling over
de drie televisienetten. Op deze wijze worden de NOS-programmataken
optimaal over de drie televisienetten verdeeld. Dit leidt tot de versterking
van de programmering en organisatie van de publieke omroep als
geheel.
De volgende vraag is of de bestuurlijke verzelfstandiging van de
«aanvullende» programmatische taken gevolgd dient te worden door de
organisatorische verzelfstandiging van de desbetreffende NOS-program–
madienst. Dit is geen principieel probleem. De verzelfstandiging is geen
doel op zich, maar een middel om bovengestelde doeleinden te bereiken.
Als er sprake is van een vergaande (intentie tot) samenwerking tussen de
«aanvullende» NOS en twee omroepverenigingen op één televisiepro–
grammanet, ligt de organisatorische verzelfstandiging van de aanvul–
lende taken van de NOS in de rede. De argumenten voor een verzelfstan–
diging van de «aanvullende» programmatische taken van de
NOS-televisie gelden in belangrijke mate ook voor de radio. Ook hier is
immers de vraag hoe een optimum bereikt kan worden in een goede
uitoefening van de taken van de NOS als samenwerking– en coördinatie–
orgaan en de verzorging van de «aanvullende» programmatische taken.
In het wetsvoorstel is aan het bovenstaande uitwerking gegeven door
de oprichting van de Nederlandse Programma Stichting die zowel voor
televisie als radio een programmatisch takenpakket verzorgt dat
voorheen aangeduid kon worden als de «aanvullende» programmering
van de huidige NOS. In het onderstaande zullen taken, bestuurssamen–
stelling en toegewezen zendtijd en middelen van deze Programma–
stichting nader toegelicht worden.
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Taken
Van verschillende zijden is gebleken - niet in de laatste plaats bij de
omroepen zelf en uit maatschappelijke en politieke kringen - dat men
aan het programmapakket van de NOS zoals dat thans gestalte krijgt,
hecht en opteert voor handhaving daarvan. De regering kan zich daarin
goed vinden. Het programma van de nieuwe stichting zal ook in de
toekomst in zoverre een complementair karakter hebben dat haar
programma met de programma's van de andere instellingen die zendtijd
voor landelijke omroep hebben verkregen, te zamen een evenwichtig
beeld van de maatschappelijke en culturele verscheidenheid oplevert In
de eerdere beleidsstukken is aangekondigd het «aanvullende» program–
mapakket concreet te benoemen bij algemene maatregel van bestuur.
Dat zal gebeuren, onder aantekening van het volgende. Het pakket zal in
globale termen beschreven worden. Bij de vastlegging van de program–
masoorten en –categorieën zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de
gegroeide praktijk van de aanvullende programmering, mede gelet op het
voorstel van het NOS-bestuur in zijn nota over de bestuurlijke organi–
satie. Overigens houdt de vastlegging van de programmasoorten of
programmacategorieën die de Programmastichting verzorgt, natuurlijk
niet in dat andere omroepinstellingen die niet zouden mogen of - zij het
in mindere mate - behoren te verzorgen. Het gaat dan om de volgende
opsomming die limitatief is bedoeld:
- culturele programma's, waaronder uitzendingen van podiumkunsten
op het terrein van muziek, toneel, opera, ballet, dans en speelfilm/
televisie-drama;
- ontmoetings– en discussieprogramma's met diepgravende informatie
en beschouwing onder meer op de gebieden van politieke en maatschap–
pelijke normen en waarden, economie, cultuur, minderheden, weten–
schap en techniek;
- programma's voor etnische en culturele minderheden;
- jeugdprogramma's van educatieve aard;
- programma's voor (kleine) maatschappelijke doelgroepen die elders
niet of niet volledig tot hun recht kunnen komen, waaronder de huidige
programma's in de Friese taal en voor doven;
- serviceprogramma's en consumentenvoorlichting; en
- andere programma's waarin de andere zendgemachtigden onvol–
doende voorzien.
Vervolgens doet de vraag zich voor of voor de genoemde programma–
soorten en –categorieën minimum percentages vastgelegd dienen te
worden. Als nadeel wordt wel gezien dat dit tot een zekere verstarring
van de programmering kan leiden, daar waar de noodzakelijke samen–
werking met beide andere netpartners nu juist flexibiliteit vereist. Daar
staat tegenover dat de taakopdracht van de Programmastichting duidelijk
onderscheiden is en dient te zijn van die van de omroepverenigingen.
Overeenkomstig de huidige regeling wordt in de wet een minimum
percentage voor culturele programma's (en kunstprogramma's) op de
televisie voorgeschreven. Een feit is dat de huidige NOS, die momenteel
tweemaal de zendtijd van een A-omroep is toegewezen, de taak heeft
om minimaal 20% van haar zendtijd aan culturele programmering te
besteden. Bij een zendtijd met de omvang van 1 x A ligt aldus een
minimum percentage van 40% voor de hand. Het voorstel luidt daarom
om de minimum percentages voor culturele en kunstprogramma's voor
de Programmastichting op respectievelijk 40% en 20% vast te stellen.
Hoewel in de wet geen minimum percentages voor andere programma–
categorieën en programmasoorten worden voorgeschreven, kan bij
algemene maatregel van bestuur ook voor de overige categorieën desge–
wenst een percentage worden vastgelegd
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Bestuur
In de Nota publieke omroep in Nederland wordt gesproken van een
klein en slagvaardig bestuur voor de nieuw op te richten Programma–
stichting. Een programmaraad kan daarnaast als platform fungeren
waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke en culturele organi–
saties hun inbreng kunnen leveren, waarmee een adequaat maatschap–
pelijk draagvlak voor de nieuwe stichting wordt bevorderd. In het onder–
havige wetsvoorstel is daaraan uitwerking gegeven. Het bestuur van de
Programmastichting zal bestaan uit een voorzitter en zes andere leden.
Binnen de programmatische taakopdracht dient het bestuur met grote
autonomie van handelen te kunnen optreden.
Uiteraard met inachtneming van de samenwerkingsopdracht die aan
alle omroeporganisaties is gegeven De leden zullen daarom allen
benoemd en ontslagen worden door de Minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, zonder voordracht van bepaalde organisaties.
Benoeming geschiedt op basis van betrokkenheid bij en kennis van zaken
van de taak waarmee de Programmastichting is belast. De leden van het
bestuur kunnen gekenmerkt worden als deskundige generalisten. Het
gaat dan om leden met aantoonbare maatschappelijke en culturele
kennis en ervaring, die bovendien inzicht hebben in het omroepbedrijf en
de creatieve en artistieke facetten die daarbij horen.
Programmaraad
De programmaraad van de huidige NOS bestaat momenteel uit 58
leden, zijnde voor de ene helft vertegenwoordigers van de publieke
zendgemachtigden en voor de andere helft vertegenwoordigers van
culturele en maatschappelijke organisaties. Een dergelijke raad is te
groot om effectief te kunnen functioneren. Daarom wordt voor de
programmaraad van de nieuwe Programmastichting een andere samen–
stelling voorgesteld. Een zekere ruimhartigheid bij de bepaling van de
omvang van de programmaraad blijft op haar plaats, maar om er een
goed functionerend orgaan van te maken is een clustering van het aantal
benoemende organisaties nodig. Tevens past het niet bij een autonoom
functionerende Programmastichting dat de andere zendgemachtigden lid
van de programmaraad zijn. Een programmaraad bestaande uit een
aantal deskundige leden, voorgedragen door representatieve maatschap–
pelijke en culturele organisaties, biedt voldoende garantie voor de
worteling van de Programmastichting in ons sociale en culturele leven.
Daarom is in het wetsvoorstel een programmaraad van 20 leden,
inclusief de voorzitter, opgenomen.
De taak van de programmaraad is het bestuur te adviseren over de
programmering, enerzijds gericht op de toekomst door het signaleren
van nationale en internationale maatschappelijke en culturele ontwikke–
lingen die gevolgen hebben voor de programmering, en anderzijds
gericht op de beoordeling of in de afgelopen tijd voldoende aandacht is
besteed aan onderwerpen die in de samenleving een belangrijke rol
spelen.
Zendtijd en middelen
De «aanvullende» zendtijd van de NOS op de televisie is momenteel
ongeveer gelijk aan die van een A-omroep. Gezien het streven naar drie
gelijkwaardige televisienetten, waarop drie A-omroepen per net een
plaats krijgen, is er alles voor te zeggen voor de Programmastichting een
vergelijkbaar zendtijdregime te introduceren als zal gelden voor omroep–
verenigingen met de A-status. Van de huidige radioprogrammering van
de NOS is 35% van de uren toe te rekenen aan «bij uitstek» programma's
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en 65% aan «aanvullende» programma's. Omgerekend in aantal uren is
er nu sprake van 62 uur per week «aanvullende» programmering. De
radiozendtijd van een A-omroep bedraagt nu 66 uur per week. Ook voor
de radio ligt het derhalve in de rede om aan de Programmastichting
dezelfde zendtijd toe te kennen als aan omroepverenigingen met de
A-status. Uit het voorgaande volgt dat de Programmastichting eveneens
in financieel opzicht volledig als een omroepvereniging A kan worden
behandeld Aan de nieuwe stichting zullen derhalve gelijke financiële
middelen beschikbaar worden gesteld.
De programmatische taak van de NOS
De «bij uitstek» taak is reeds vrij concreet geformuleerd in het huidige
Mediabesluit. Het gaat om een programmapakket dat van gemeenschap–
pelijk belang is voor de hele omroep en daardoor vanuit efficiency–
oogpunt beter door het gezamenlijkheidsorgaan, in casu de NOS, kan
worden verzorgd. Het gemeenschappelijk karakter wordt in de nieuwe
programmanetindeling benadrukt door de spreiding van dit programma–
pakket over de drie televisieprogrammanetten en de vijf radioprogram–
manetten. Over de inhoud van deze programmatische taak bestaat
overeenstemming binnen de publieke omroep. Kortweg gaat het om:
- de dagehjks nieuwsvoorziening (journaal, jeugdjournaal en nieuws–
uitzendingen voor doven en slechthorenden);
- de parlementaire verslaggeving (zowel dagelijks als van grote parle–
mentaire debatten);
- de verslaglegging van nationale evenementen, feesten gedenk–
dagen;
- actuele sportverslaggeving (waaronder nationale en internationale
competities en kampioenschappen, grote toernooien en de Olympische
Spelen);
- de verslaggeving van bijzondere culturele manifestaties, zowel
nationaal als internationaal;
- de verslaggeving van andere nationale en internationale gebeurte–
nissen van bijzondere aard;
- de programma-onderdelen zoals lotto/toto-uitslagen en uitzendingen
van Socutera en dergelijke;
- teletekstuitzendingen.
Met de NOS is afgesproken dat de voor deze programmataak
benodigde zendtijd en de financiële middelen op het huidige niveau
(circa tweemaal die van een A-omroep) zullen worden gehandhaafd. Op
de radio is de omvang van de «bij uitstek» programmering circa de helft
van die van een A-omroep. Het verschil in omvang met de televisie wordt
vooral verklaard door de grote omvang van de televisiezendtijd voor
sportverslaggeving en verslaggeving van nationale en internationale
gebeurtenissen van bijzondere aard. Ook voor de benodigde zendtijd en
financiële middelen voor de programmataak van de NOS op de radio is
het uitgangspunt dat deze op het huidige niveau zullen worden gehand–
haafd.
De financiering zal onderdeel uitmaken van het door de NOS op te
stellen meerjarenplan dat in paragraaf 5 nader wordt uitgewerkt.
§ 5. De bestuurlijke verhoudingen tussen de Minister, de IMOS
en het Commissariaat
In de inleidende paragraaf is er reeds op gewezen dat in de beleids–
stukken van de afgelopen jaren telkenmale het streven naar vergroting
van de eigen verantwoordelijkheden van de publieke omroep als
doelstelling van beleid is geformuleerd. Dat impliceert een op afstand en
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op hoofdlijn opererende overheid. Immers, het «dagelijks» reilen en
zeilen van de omroepinstellingen is dan de verantwoordelijkheid van deze
instellingen zelf en van hun samenwerkingsverband de NOS. Met
overheid wordt in dit verband zowel de rijksoverheid als de overheid in
de gedaante van het Commissariaat voor de Media bedoeld. Het past
niet in bovengenoemde beleidsdoelstelling dat tegelijkertijd met de
terugtredende rijksoverheid (minister, parlement) de taken en bevoegd–
heden van de overheid in de vorm van het Commissariaat voor de Media
worden uitgebreid
Het algemeen kader waarin de regeling van deze bestuurlijke verhou–
dingen geplaatst moet worden, is de Nota functioneel bestuur (Kamer–
stukken II 1990/91, 21 042, nr. 3). Bij het hiernavolgende is daarmee
rekening gehouden.
Het beleid voor de bestuurlijke verhoudingen berust op drie uitgangs
punten:
1. vergroting van de eigen verantwoordelijkheden van de publieke
omroep;
2. ministeriële verantwoordelijkheid voor essentiële elementen van het
mediabeleid;
3. toezicht op naleving en uitvoering van de Mediawet door het
Commissariaat voor de Media.
De omroeporganisaties dienen primair zelf de verantwoordelijkheid te
dragen voor het vormgeven van het omroepbestel volgens de principes
die in de wet zijn neergelegd, of anders gezegd, de gezamenlijke
omroepen moeten kunnen beschikken over de middelen (organisatie,
financiën, personeel en regelingen) om hun bedrijf te «runnen». Zij
moeten in NOS-verband nadere afwegingen kunnen maken over zaken
die de belangen van de mdividuele organisaties overstijgen, en zij
moeten in NOS-verband hun onderlinge geschillen beslechten. In de
voorgaande paragrafen is daarop reeds uitgebreid ingegaan.
In dit verband worden in dit wetsvoorstel aan de NOS de volgende
taken met bijbehorende bevoegdheden opgedragen:
* de zendtijdindeling en de programmacoördinatie;
* het afhandelen van beroepszaken met betrekking tot de zendtijdin–
deling en de programmacoördinatie door middel van een geschillencom–
missie;
* het voorbereiden en vaststellen van een vierjarig meerjarenplan met
jaarlijkse begrotingsuitvoering geconsolideerd op programmanetniveau
voor televisie en radio;
* het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording van alle
omroepactiviteiten op basis van het vastgestelde meerjarenplan en de
financiële verantwoording van de individuele zendgemachtigden.
De ministeriële verantwoordelijkheid voor het omroepbeleid leidt tot
het scheppen van algemene (wettelijke) beleidskaders voor de organi–
satie en financiering van de publieke omroep en het nemen van beslis–
singen op hoofdlijnen, in die gevallen waar een politieke afweging en
verantwoordelijkheid noodzakelijk wordt geacht. Hiervoor is het noodza–
kelijk dat de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in ieder
geval de volgende taken uitvoert:
* concessieverlening aan de publieke landelijke omroep, waaronder de
aanwijzing van programmanetten;
* vaststelling van de totale beschikbare zendtijd voor de niet-ledenge–
bonden zendgemachtigden met uitzondering van de Programmastichting
en de STER:
* vaststelling van het totale omroepbudget en deelbudgetten;
* vaststellmg van de budgetten van de organisaties waarvan het belang
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de verantwoordelijkheid van de minister raakt;
* benoeming van bepaalde bestuursleden in de NOS en de Program–
mastichting.
De kerntaken van het Commissariaat voor de Media zijn: het toezicht
op de naleving van de Mediawet, het verlenen van vergunningen en
toestemmingen (en eventueel regelen van consequenties daarvan in
termen van de toewijzing van zendtijd en middelen) en de uitvoering van
en controle op financiële beslissingen. Het Commissariaat voor de Media
heeft taken op uitvoerend niveau en taken die een directe relatie met de
inhoud van concrete programma-onderdelen hebben; een politieke
afweging is in die gevallen niet nodig respectievelijk gewenst. Dit betreft
vooral het toezicht op de naleving van de Mediawet.
Het ligt in de rede een verdere ontwikkeling van het Commissariaat
voor de Media op het gebied van de (programmatische) vergunningtoe–
wijzing voor commerciële omroepactiviteiten na te streven. Overigens
vereist die taak een evenwichtige en afstandelijke positie van het
Commissariaat ten opzichte van zowel de publieke als de commerciële
omroep. In de volgende wetgevingstranche, waarin de afstemming
tussen het telecommunicatiebeleid en het omroepbeleid aan de orde is,
zal daarop worden teruggekomen.
In het wetsvoorstel wordt een aantal aanpassingen van het financiële
regime voorgesteld die erop gericht zijn de NOS op te dragen het inzicht
in de plannen en de feitelijke bestedingen van de publieke omroepen te
vergroten, opdat de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in
(begrotings)overleg met het parlement beter verantwoord dan nu het
geval is, de jaarlijkse beslissmg kan nemen over de omvang van de finan–
ciële middelen die ter beschikking worden gesteld.
Daartoe wordt gebruik gemaakt van het reeds bestaande wettelijke
instrument van de voortschrijdende meerjarenplanning. Dat biedt
voldoende aanknopingspunten indien het wordt aangescherpt en nadruk–
kelijker in het financiële regime zelf wordt geplaatst. Deze maatregelen
vormen het noodzakelijke complement van de vergroting van het zelfbe–
stuur van de publieke omroep. Ook hier kan geconstateerd worden dat
die vergroting van eigen verantwoordelijkheid slechts vormgegeven kan
worden door middel van vrij uitvoerige vormvoorschriften. Het saldo van
deze regelgeving is echter een aanzienlijke verruiming van handelen voor
de publieke omroep. De noodzakelijke aanpassingen betreffen in het
bijzonder de inrichtingsvoorschriften voor de inhoud van het meerja–
renplan en de termijnen van indiening daarvan. Ook het instrument van
de verantwoording wordt nieuw leven ingeblazen. De lijn die is gekozen
houdt in dat, als het om geaggregeerde gegevens gaat die de gezamen–
lijke publieke omroep betreffen, de NOS degene is die via het Commis–
sariaat communiceert met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur en als het om individuele verantwoording gaat de zendgemach–
tigden rechtstreeks communiceren met het Commissariaat.
De NOS krijgt de primaire verantwoordelijkheid in samenwerking met
de publieke zendgemachtigden zorg te dragen voor het opstellen van het
meerjarenplan en de geconsolideerde rapportage van de bestedingen.
Daartoe wordt in het wetsvoorstel voor de binnenlandse landelijke
omroep (en de Wereldomroep) een meerjarenplan voor vier jaar voorge–
schreven, waarvan het eerste jaar een operationeel karakter heeft en een
overzicht geeft van de bedragen die volgens de omroep nodig zijn om de
programmatische en dienstverlenende taken te realiseren. In het meerja–
renplan moet worden aangegeven welk deel van het totale bedrag de
omroep aan de verzorging van radio– en televisieprogramma's wenst te
besteden (programmatische uitgaven) en welk deel voor de gemeen–
schappelijke dienstverlening beschikbaar zou moeten komen, dat laatste

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 257, nr. 3

31

inclusief de kosten van de NOZEMA. Ten aanzien van de grote landelijke
zendgemachtigden dient te worden aangegeven hoeveel uren de omroep
voornemens is minimaal uit te zenden. Het totaal van de programma–
tische uitgaven dient op een aantal manieren te worden gespecificeerd.
In de eerste plaats hoeveel men denkt te besteden aan respectievelijk
radio– en televisieprogramma's en verder wat de kosten zijn voor de
grote landelijke zendgemachtigden (omroepverenigingen en Program–
mastichting), de NOS en de kleinere landelijke zendgemachtigden.
Tevens dient te worden aangegeven welke uitgaven per programmacate–
gorie (cultuur, informatie en educatie) zullen worden gedaan. In het
meerjarenplan dient verder te worden vermeld welke inkomsten uit
nevenactiviteiten en andere inkomsten zullen worden ingezet om de
programmakosten te dekken.
Alle omroeporganisaties dienen deze informatie op de gevraagde wijze
aan de NOS te verstrekken. Het ligt in de rede dat de NOS in samen–
werking met de zendgemachtigden voor deze werkzaamheden een
(financieel) beleidsinformatiesysteem realiseert, dat het aggregeren van
de informatie ten behoeve van de collectieve beleidsbepaling optimali–
seert.
Het meerjarenplan moet uiterlijk 1 september ingediend worden bij het
Commissariaat, die het vóór half oktober met zijn opmerkingen
doorstuurt naar de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
Met inachtneming van de procedures voor de rijksbegroting wordt
jaarlijks vóór 1 december op grond van dat meerjarenplan en de opmer–
kingen van het Commissariaat voor de Media daarover en de verplicht
door de STER en de Koninklijke PTT Nederland NV (Dienst Omroepbij–
dragen) opgegeven ramingen van de te verwachten opbrengsten, door
de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bepaald welke
bedragen ter beschikking worden gesteld aan de binnenlandse landelijke
omroep en de Wereldomroep. De Minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur geeft voor het budget binnenlandse landelijke omroep aan
welke bedragen bestemd zijn voor de omroepverenigingen en de
Programmastichting, voor de overige zendgemachtigden en voor de
programmatische (bij uitstek) taak en de gemeenschappelijke diensten
(inclusief distributiekosten) van de NOS. In het wetsvoorstel worden
financiële compartimenten voor radio en televisie onderscheiden. Dit is
gebaseerd op de overweging dat het bij het wettelijk ter beschikking
stellen van substantiële zendmiddelen voor radio en televisie past dat
voor beide media adequate financiële middelen worden aangewend.
Tevens is de mogelijkheid opgenomen dat de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur kan besluiten de jaarlijkse vergoeding aan de
grote zendgemachtigden verder te compartimenteren naar programma–
categorie. De bedragen worden ter beschikking gesteld van het Commis–
sariaat, die deze verdeelt. Alleen bij de vergoeding aan de overige
zendgemachtigden wordt nog gewerkt met uurtarieven radio en televisie.
In het kader van deze systematiek wordt het niet passend geacht voor
één uitgavencategorie van de zendgemachtigden, te weten huisvestings–
lasten, een aparte wettelijke regeling te handhaven. Derhalve komt het
huidige artikel 103, dat voorziet in een vergoeding voor kosten van inves–
teringen voor nieuwbouw, te vervallen, met dien verstande dat voor de
instellingen die thans een vergoeding krachtens artikel 103 ontvangen,
een overgangsregeling van drie jaar zal gelden.
Het meerjarenplan van de Wereldomroep dient aan ongeveer dezelfde
volgende vormvoorschriften te voldoen. Er dient ook te worden aange–
geven hoeveel, in uren gemeten, gebruik wordt gemaakt van reeds door
de binnenlandse landelijke omroep geproduceerde en/of uitgezonden
programma's, uitgesplitst in radio en televisie.
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In zowel het meerjarenplan van de NOS als de Wereldomroep wordt
aandacht besteed aan samenwerking op programmatisch terrein. Hiertoe
plegen zij overleg in de commissie, bedoeld in artikel 82.
Voor de aanvullende vergoeding aan de provinciale omroepinstellingen
wordt de volgende procedure voorgesteld. Het Commissariaat stelt de
minister jaarlijks vóór half oktober voor hoeveel het nodig acht voor de
regionale omroepinstellingen ter aanvulling op de provinciale opslag. De
minister stelt vóór 1 december een bedrag vast en stelt dat ter verdeling
ter beschikking aan het Commissariaat.
In verband met de financiële verantwoording geldt dat de instellingen
die een vergoeding ontvangen van het Commissariaat vóór 1 april bij het
Commissariaat een jaarrekening indienen die voldoet aan de eisen van
het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van de goedkeurende accountants–
verklaring. Het Commissariaat moet daarnaast nadere specificaties
kunnen vragen aan individuele zendgemachtigden, aangezien het
Burgerlijk Wetboek slechts een minimum aan informatie vereist. Bij
algemene maatregel van bestuur kunnen hieromtrent regels worden
gesteld. Het Commissariaat rekent af op basis van de jaarrekening en de
aanvullende informatie. De individuele zendgemachtigden dienen vóór 1
april ook een overzicht van hun feitelijke bestedingen op te sturen naar
het NOS-bestuur. Dit stelt de NOS in staat om in het meerjarenplan ook
de feitelijke bestedingen te laten zien. Het overzicht van de feitelijke
gegevens moet worden opgenomen in de jaarrekening. Dit houdt in dat
de verklaring van de deskundige ook de getrouwheid van deze informatie
omvat. De NOS consolideert en neemt de gegevens in het meerjarenplan
op.
Mocht onverhoopt uit de jaarlijkse verantwoording blijken dat er grote
en ongewenste verschillen zijn tussen de voorgenomen en de feitelijke
bestedingen, dan heeft de minister de mogelijkheid via een algemene
maatregel van bestuur zo nodig scherpere bestedingsvoorschriften in te
voeren.
Wat individuele sancties betreft wordt aangesloten bij de bestaande
boetebepalingen. Indien een meerjarenplan niet tijdig wordt ontvangen,
wordt de bevoorschotting met 20% verminderd, totdat een meerja–
renplan is ingediend en daarover een beslissing is genomen.
Voor wat betreft de wijzigingen in de bestuurlijke verhoudingen tussen
de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, het Commissariaat
en de NOS op het stuk van de zendtijdtoewijzing en –indeling kan
verwezen worden naar hetgeen ter zake is opgemerkt in de voorgaande
paragrafen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Artikel I

C

Het belangrijkste gevolg van het vervallen van het eerste lid, onderdeel
d, is dat, indien gedurende de looptijd van de concessie het ledental van
een omroepvereniging daalt onder de 150 000, haar concessie niet om
deze reden zal worden ingetrokken. Overigens geldt voor het verkrijgen
van een concessie - ook bij verlenging - wel de eis dat een omroepver–
eniging op dat tijdstip ten minste 150 000 leden heeft (artikel 31, vierde
lid).
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In artikel 16 wordt duidelijker tot uitdrukking gebracht dat het
NOS-bestuur gerechtigd is namens de instellingen die zendtijd hebben
verkregen voor landelijke omroep, cao's te sluiten en normen vast te
stellen voor de honorering van free-lancers. Dit is nodig, omdat de
algemene bindendheid van besluiten van het NOS-bestuur is beperkt tot
besluiten genomen in de hoedanigheid van zelfstandig bestuursorgaan.

H
Artikel 18
De voorzitter, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vormen te
zamen in civielrechtelijke zin het bestuur van de NOS. De voorzitter
maakt deel uit van zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur.
Omtrent de benoeming van de voorzitter wordt het algemeen bestuur
gehoord. Dit betekent niet dat in een voltallige vergadering over concrete
personen moet worden gesproken. Er moet eerder gedacht worden aan
een profielschets.
Het dagelijks bestuur vormt binnen de NOS de hoogste operationele
leiding, terwijl het algemeen bestuur het beleid op hoofdlijnen en op
langere termijn bepaalt en toezicht houdt op het dagelijks bestuur en op
de algemene gang van zaken binnen de NOS.
Artikel 18a
De omroepverenigingen A, B en C benoemen per televisieprogram–
manet drie leden van het algemeen bestuur (waarbij de Programma–
stichting als omroepvereniging A wordt aangemerkt). Het maakt daarbij
niet uit hoeveel omroepverenigingen daadwerkelijk hun televisiepro–
gramma's op het desbetreffende programmanet verzorgen.
Artikel 19a
In het coördinatiereglement zal met betrekking tot televisie in ieder
geval een regeling inzake de zogenaamde breed-breed-smal-program–
mering moeten worden opgenomen, wat inhoudt dat zoveel mogelijk
tegelijkertijd op twee netten een programma voor een (middel)groot
publiek wordt uitgezonden en op het andere net een programma voor
een kleiner publiek (zie paragraaf 2 van het algemene deel van deze
toelichting).
Het coördinatiereglement bindt - naast de voorzitter van de NOS - de
besturen van de televisieprogrammanetten, de voorzitters van de
redacties van de radioprogrammanetten en de instellingen die zendtijd
hebben verkregen voor landelijke omroep.
Artikel 20
Artikel 20 heeft betrekking op zowel de horizontale coördinatie (de
afstemming van de programma-onderdelen tussen de verschillende
programmanetten) als de verticale coördinatie (de interne afstemming
van de programma-onderdelen op één programmanet).
Het is uiteraard de bedoeling - en het valt ook te verwachten - dat de
netbesturen en de voorzitters van de netredacties reeds vóór de
vaststelling van hun programma-overzichten de programmering op hun
respectieve netten onderling hebben afgestemd. Mocht deze afstemming
echter niet hebben plaatsgevonden of niet tot een goed resultaat hebben
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geleid, dan ontleent de voorzitter van de NOS aan artikel 20 de
bevoegdheid een besluit ter zake te nemen. Een dergelijk besluit is
bindend voor de desbetreffende organen en instellingen (artikel 21).
Indien een of meer betrokkenen het met een besluit van de voorzitter niet
eens zijn, kunnen zij beroep mstellen bij de geschillencommissie, bedoeld
in artikel 21a.
De verticale coördinatie is in de eerste plaats een taak van het desbe–
treffende netbestuur (voor televisie) respectievelijk de voorzitter van de
desbetreffende netredactie (voor radio). Indien binnen een netbestuur
geen overeenstemming wordt bereikt, of indien de netredactie het met
de beslissingen van haar voorzitter niet eens is, kunnen de statuten van
de NOS de mogelijkheid openen de kwestie ter beslissing aan de
voorzitter van de NOS voor te leggen.
De verticale coördinatie zal overigens altijd moeten wijken voor de
horizontale coördinatie.
Artikel 21 a
De geschillencommissie is in de eerste plaats het administratief–
beroepsorgaan voor de besluiten die de organen van de NOS binnen het
kader van hun taak als (zelfstandig) bestuursorgaan nemen. Zoals in het
algemene deel van deze toelichting uiteen is gezet, gaat het daarbij
uitsluitend om de besluiten die betrekking hebben op de zendtijdindeling
en de programmacoördinatie. In deze gevallen zijn Hoofdstuk 6 en
Afdeling 7.3 Awb op de procedure van toepassing.
Tegen de besluiten van de geschillencommissie staat vervolgens
beroep open op de administratieve rechter.
Indien betrokkenen dat wensen, kunnen zij onderling een regeling
treffen, waardoor geschillen die voortvloeien uit andere besluiten van
organen van de NOS, bijvoorbeeld in het kader van de verzorging van
programma's en de levering van gemeenschappelijke diensten, door
belanghebbenden aan het oordeel van de geschillencommissie onder–
worpen kunnen worden. In deze gevallen kan de geschillencommissie
worden beschouwd als een vrijwillig overeengekomen interne geschillen–
regeling.
Artikel21b
Zoals in het algemene deel van deze toelichting uiteen is gezet,
moeten de besluiten van de organen van de NOS in het kader van de
zendtijdindeling en de programmacoördinatie worden aangemerkt als
besluiten van een (zelfstandig) bestuursorgaan. Hierbij past niet dat het
Commissariaat voor de Media toezicht houdt op de naleving van de
wettelijke normen met betrekking tot zendtijdindeling en de programma–
coördinatie. De organen van de NOS hebben in dit kader zelfstandige
bevoegdheden als bestuursorgaan zonder toezicht achteraf door het
Commissariaat.
Evenals dat het geval is bij het Commissariaat voor de Media en het
Bedrijfsfonds voor de pers draagt echter de Minister van Welzijn, Volks–
gezondheid en Cultuur wel de politieke verantwoording voor de
uitvoering van de Mediawet. Bij het Commissariaat en Bedrijfsfonds is
aan deze verantwoording onder meer vorm gegeven door een vernieti–
gingsrecht voor de Kroon - op voordracht van de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur - te introduceren (zie de artikelen 13 en
127). Het ligt voor de hand ook met betrekking tot bovenbedoelde
besluiten van de organen van de NOS - en van de besluiten die de
geschillencommissie dienaangaande als beroepsorgaan neemt - aan de
Kroon de bevoegdheid te geven deze besluiten te vernietigen wegens
strijd met het recht of het algemeen belang.
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Artikel 31
Om voor een concessie in aanmerking te komen moet de aanvragende
omroepvereniging ten minste 150000 leden hebben en in het jaar,
voorafgaande aan de ingangsdatum van de concessie, zendtijd als
omroepvereniging hebben gehad. Dit laatste is uitsluitend mogelijk,
indien de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag reeds over een
concessie of over een voorlopige concessie (als «aspirant»-omroepvereniging) beschikt.
Een concessie geeft recht op zendtijd en op een financiële bijdrage.
Deze rechten worden verder uitgewerkt in artikel 39, respectievelijk
artikel 104.
Het recht op zendtijd houdt in een recht om gedurende een bepaalde
tijd een programma door middel van een zender te doen uitzenden.
Onder zender wordt verstaan iedere zendinrichting die draadloos
programma's naar het publiek verspreidt. Dit kan zowel een aardse
zender als een satellietzender zijn. Vooralsnog zullen de programma's
van de publieke omroep via de aardse zenders van de NOZEMA worden
uitgezonden. Het kan echter niet bij voorbaat worden uitgesloten dat in
de toekomst ook andere transmissiemedia geschikt zullen zijn om de
televisie– of radioprogramma's van de publieke omroep te verspreiden.
In dit kader wordt verwezen naar de volgende passage in de brief van
de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 april 1992
(Kamerstukken II 1991/92, 22 147, nr. 22, bladzijde 37): «Daartoe zal in
de te verlenen vergunningen worden opgenomen dat, indien tijdens het
verloop van de vergunningsperiode mocht blijken dat alternatieve distri–
butie, gedefinieerd aan de hand van gewenst bereik, kwaliteit en kosten
en baten van de programma's van de omroep, reëel mogelijk is, dat wil
zeggen geen probleem oplevert voor de ontvangst conform de eisen van
de Mediawet en geen extra kosten met zich meebrengt, een overgang
naar een door de regering voorgestelde andere wijze van distributie door
de omroepen wordt aanvaard».
Het bedoelde voorbehoud is opgenomen in de tweede zin van artikel
31, vijfde lid. Hiermee wordt beoogd duidelijk te maken dat de concessie
niet zonder meer gedurende tien jaar het recht geeft gebruik te maken
van aardse zenders, maar dat het recht op zendtijd eventueel tussentijds
geheel of gedeeltelijk kan worden vervangen door een recht op een
andere, doch gelijkwaardige wijze van verspreiding van het programma.
Voor zover het daarbij niet gaat om een zender in de zin van de
Mediawet, is daarvoor in ieder geval wetswijziging vereist.
Artikel 32

Het beleidsplan is een van de belangrijkste onderdelen bij de toetsing
van de aanvraag. Het is dus van wezenlijk belang dat de aanvragers aan
dit beleidsplan grote zorg besteden. In het beleidsplan wordt in
algemene zin het programmabeleid van de aanvrager voor de volgende
concessieperiode uiteengezet, waarbij moet worden aangegeven hoe de
aanvrager zich voorneemt de programmavoorschriften (artikel 50) in te
vullen en hoe in zijn programmering zijn identiteit tot uitdrukking zal
komen. Ook dient in het beleidsplan te worden opgenomen met welke
andere omroepverenigingen, respectievelijk de Programmastichting, en
educatieve omroepinstellingen de aanvrager in de volgende concessiepe–
riode wenst samen te werken en derhalve eenzelfde televisieprogram–
manet wenst te vullen. De voorgenomen wijze van samenwerking moet
worden geconcretiseerd. Bij de aanwijzing van de televisieprogramma–
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netten zal de minister met deze wensen rekening houden.
Evenals onder de bestaande wetgeving, zal de vaststelling van het
ledental geschieden door het Commissariaat voor de Media. Het
Commissariaat beschikt immers over deskundigheid en ervaring op dit
gebied Het is niet nodig dat het Commissariaat in alle gevallen feitelijk
de leden telt. In beginsel zou kunnen worden volstaan met een accoun–
tantsverklaring betreffende het aantal betalende leden (vergelijk het
huidige artikel 3 van het Mediabesluit). Desgewenst kan het Commissa–
riaat dan een nader onderzoek instellen. Om als lid van een omroepver–
eniging te worden meegeteld, dient men krachtens artikel 14, tweede lid,
ten minste zestien jaren oud te zijn, in Nederland woonachtig te zijn en
zijn contributie te hebben voldaan. De voor de abonnees op het program–
mablad bestaande mogelijkheid om uitdrukkelijk te verklaren dat zij niet
als lid willen worden meegeteld, blijft gehandhaafd.
Artikel 34
De ad-hoc-commissie die de minister omtrent de concessie-aanvragen
adviseert, zal bestaan uit onafhankelijke deskundige generalisten.
Artikel 35
De aanwijzing van het programmanet waarop de zendtijd voor televisie
van de concessionaris zal worden ingedeeld, geldt voor de gehele
concessieperiode, waarbij uiteraard met de uit de beleidsplannen van de
aanvragers blijkende voorkeuren rekening wordt gehouden. Slechts
indien tussentijds een concessie wordt ingetrokken, kan de aanwijzing
van de programmanetten ten aanzien van de «achterblijvers» zo nodig
worden herzien (artikel 36c, derde lid). Uiteraard zal in een dergelijk
uitzonderlijk geval eerst naar minder vergaande oplossingen worden
gezocht.
Overigens geldt de aanwijzing van een vast televisienet slechts voor de
avonduren (16.00 tot 24.00 uur). Overdag en 's nachts kan een andere
indeling gelden. Hiermee wordt het mogelijk om overdag één net te
benutten voor bijvoorbeeld herhalingen.
De indeling van de omroepverenigingen in de categorien A, B en C
vloeit rechtstreeks voort uit de vaststelling van het aantal leden door het
Commissariaat voor de Media. De indeling in een categorie behoeft de
concessionaris dan ook slechts te worden meegedeeld. De vaststelling
van het aantal leden door het Commissariaat is overigens vatbaar voor
arobberoep, zodat de rechtsbescherming van de omroepverenigingen op
dit onderdeel is gewaarborgd.
Artikel 36b
Ook ten behoeve van de tussentijdse toetsing zal een adviescommissie
als bedoeld in artikel 34 worden ingesteld. De tussentijdse toetsing kan
leiden tot intrekking van de concessie (artikel 36c, tweede lid, onderdeel
Artikelen 37 tot en met 38h
De bepalingen inzake de voorlopige concessie en de concessie voor
educatieve omroepinstellingen zijn mutatis mutandis gelijk aan de
artikelen 31 tot en met 36c inzake de concessie voor de omroepvereni–
gingen A, B en C.
De concessieverlening aan educatieve omroepinstellingen wijkt echter
in èén opzicht af van de concessieverlening aan omroepverenigingen. Bij
de verlening van een concessie aan een educatieve omroepinstelling
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behoeft de minister niet het programmanet aan te wijzen waarop de
educatieve omroepinstelling haar programma's moet verzorgen. De
minister is wel bevoegd één of meer programmanetten aan te wijzen.
Artikel 39
De omroepverenigingen A, B en C hebben uit hoofde van de hun
verleende concessie de beschikking over zendtijd. Deze zendtijd behoeft
dus niet meer door het Commissariaat voor de Media toegewezen te
worden. Hetzelfde geldt voor de zendtijd van de omroepverenigingen die
voor de laatste twee jaren van de concessieperiode een voorlopige
concessie hebben verkregen.
De hoeveelheid zendtijd waarop genoemde omroepverenigingen in
ieder geval recht hebben, wordt in artikel 39 wettelijk vastgelegd. De
verhouding tussen de omroepverenigingen A, B en C is gehandhaafd op
5 : 3 : 1. De omroepverenigingen die een voorlopige concessie hebben
verkregen, krijgen de helft van de zendtijd waarop omroepvereniging C
recht heeft.
Bij de vaststelling van de zendtijd is uitgegaan van de huidige omvang
van de zendtijd van een omroepvereniging A: voor het seizoen 1992/93
gaat het om ± 675 uren televisie en + 3 475 uren radio per jaar. Deze
getallen zijn naar beneden afgerond, omdat het in het voorgestelde
systeem gaat om de minimum zendtijd.
De in het eerste lid bedoelde zendtijd mag, voor zover het televisie–
zendtijd betreft, slechts in de avonduren (tussen 16.00 en 24.00 uur) en
op een vast programmanet (zie artikel 35, eerste lid) worden gebruikt De
omroepverenigingen A, B en C zijn echter gerechtigd meer zendtijd te
gebruiken dan hun in artikel 39, eerste lid, ter beschikking is gesteld.
Deze extra zendtijd mag ook overdag en 's nachts worden gebruikt, zo
nodig eventueel ook op een ander televisieprogrammanet.
Artikel 39a
Ook de Programmastichting behoeft geen zendtijd toegewezen te
krijgen van Commissariaat voor de Media; zij heeft zendtijd uit hoofde
van de wet. Het aantal uren is daarbij gelijk aan dat van een omroepver–
eniging A, terwijl ook de Programmastichting gerechtigd is meer zendtijd
te gebruiken dan haar op grond van artikel 39a, eerste lid, ter
beschikking is gesteld.
Hetgeen in de laatste alinea van de toelichting op artikel 39 is gesteld,
geldt mutatis mutandis ook voor de Programmastichting.
Artikel 39b
Evenals de Programmastichting, heeft de STER zendtijd uit hoofde van
de wet. Zij valt daarmee buiten het systeem van de jaarlijkse zendtijdtoe–
wijzing. De hoeveelheid zendtijd wordt uitgedrukt in een bij algemene
maatregel van bestuur vast te stellen percentage van de totale gebruikte
zendtijd per programmanet. Het voornemen is dat percentage zowel voor
radio als voor televisie vooralsnog te handhaven op (vergelijk artikel 7
van het Mediabesluit). Dit percentage moet worden beschouwd als de
maximum zendtijd van de STER, omdat zij niet verplicht is haar zendtijd
geheel te gebruiken (artikel 49, derde lid).
De overige voorschriften van het huidige artikel 39 (een bij algemene
maatregel van bestuur vast te stellen maximum zendtijd per uur, beper–
kingen voor reclame op zondag en de mogelijkheid bij algemene
maatregel van bestuur een minimum duur per blok vast te stellen)
hebben betrekking op de zendtijdindeling en niet op de zendtijdtoe–
wijzing. Verwezen wordt naar artikel 41 a.
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Artikelen 39c tot en met 39i
Met betrekking tot de toewijzing van zendtijd aan andere instellingen de NOS, educatieve omroepinstellingen, kerkgenootschappen, genoot–
schappen op geestelijke grondslag, politieke partijen en groeperingen en
de overheid - wordt het bestaande stelsel grotendeels gehandhaafd. De
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur stelt jaarlijks de totale
hoeveelheid zendtijd vast die voor deze instellingen beschikbaar is, en
het Commissariaat voor de Media wijst deze zendtijd jaarlijks toe. De
indeling van de zendtijd zal echter, anders dan thans het geval is,
geschieden door het dagelijks bestuur van de NOS.
Ook de mogelijkheid van het toewijzen van bijzondere zendtijd door
het Commissariaat, onder goedkeuring van de minister, blijft bestaan
(artikel 39i).
Voor de NOS is een minimum hoeveelheid zendtijd opgenomen van
1 300 uren per jaar voor televisie en 1 500 uren per jaar voor radio. Voor
televisie betekent dit tweemaal de minimum zendtijd van omroepver–
eniging A, voor radio de helft van de minimum zendtijd van een omroep–
vereniging A.
De minister verleent concessies aan educatieve omroepinstellingen.
Deze instellingen hebben daarmee recht op zendtijd. Anders dan bij
omroepverenigingen geldt voor educatieve omroepinstellingen echter
geen vast of minimum aantal uren zendtijd. De vaststelling van de
omvang van de zendtijd voor de educatieve omroepinstellingen die een
concessie hebben verkregen, geschiedt jaarlijks door het Commissariaat.
De tussentijdse toewijzing van zendtijd door het Commissariaat voor
de Media leidt in beginsel niet tot een verhoging van de totale voor deze
categorie instellingen beschikbare zendtijd krachtens artikel 39c, eerste
lid. Een tussentijdse toewijzing maakt dan ook een herschikking van
zendtijd en de daaraan verbonden financiële middelen binnen deze
categorie noodzakelijk.
Artikel 40
In het wetsvoorstel wordt wettelijk gegarandeerd dat de publieke
omroep de beschikking blijft houden over drie programmatische
televisie– en vijf programmatische radionetten. In technische zin gaat het
hierbij vooralsnog om aardse ethernetten, maar wettelijk is satellietver–
spreiding niet uitgesloten. Verwezen wordt naar de toelichting bij artikel
31.
De feitelijk reeds bestaande zenderkleuring voor de vijf radioprogram–
manetten wordt wettelijk vastgelegd.
Door de vijf netten te zamen wordt aldus een volledig programma
aangeboden, bestaande uit informatie, educatie, cultuur en verstrooiing.
Artikel 41
Onder het indelen van de zendtijd wordt verstaan hetgeen in de
huidige Mediawet wordt aangeduid met het aanwijzen van de uren,
dagen en zendernetten waarop de programma's van de instellingen die
zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep, worden uitgezonden.
Het aanwijzen van de zendernetten (programmanetten) waarop de
omroepverenigingen hun televisieprogramma's moeten uitzenden,
geschiedt krachtens dit wetsvoorstel overigens door de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij de concessieverlening, voor
zover het de zendtijd tussen 16.00 en 24.00 uur betreft. Ook met
betrekking tot de educatieve omroepinstellingen heeft de minister de
bevoegdheid programmanetten aan te wijzen.
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Artikel41a
Deze bepaling komt inhoudelijk overeen met de huidige artikelen 31,
vierde en vijfde lid, en 39, met dien verstande dat de mogelijkheid van
programmaonderbrekende reclame niet langer bij algemene maatregel
van bestuur moet worden geopend, maar uit de wet zelf voortvloeit. De
eisen waaraan programmaonderbrekende reclame moet voldoen, blijven
wel gelijk.
Artikel41b
De uitgangspunten voor de zendtijdindeling voor televisie zijn:
1. ledere omroepvereniging, alsmede de Programmastichting, krijgt
zendtijd op een vast programmanet.
2. Van het uitgangspunt, bedoeld onder 1, kan worden afgeweken,
voor zover het niet gaat om de zendtijd tussen 16.00 en 24.00 uur. Een
voorwaarde is wel dat ten minste de drie vertegenwoordigers van de
televisieprogrammanetten in het dagelijks bestuur van de NOS hiermee
instemmen.
3. De drie televisieprogrammanetten dienen in ieder geval tussen
16.00 en 24.00 uur «in de lucht» te zijn.
4. 's Nachts (tussen 02.00 en 07.00 uur) heeft de publieke omroep de
beschikking over één televisieprogrammanet. De andere twee program–
manetten kunnen gedurende de aangegeven nachtelijke uren onder de
voorwaarden, genoemd in de brief van 15 april 1992 (Kamerstukken II
1991/92, 22 147, nr. 22), door derden worden aangewend voor
commerciële doeleinden.
Artikel41c
De uitgangspunten voor de zendtijdindeling voor radio zijn anders dan
die voor televisie. De redenen hiervoor zijn uiteengezet in het algemene
deel van de toelichting. Voor radio geldt dat ten minste twee van de vijf
programmanetten 24 uur per dag «in de lucht» zijn en de overige
programmanetten in ieder geval van 07.00 tot 24.00 uur. De zendtijdin–
deling voor radio gaat niet uit van vaste netbespelers. Integendeel, met
betrekking tot de omroepverenigingen zal bij algemene maatregel van
bestuur juist een minimum aantal programmanetten worden vastgesteld,
waarop zij hun programma's moeten verzorgen. Deze bepaling komt in
de plaats van het volledig programmavoorschrift, maar beoogt hetzelfde.

U
Artikelen 46 en 46a
De omroepverenigingen beschikken over zendtijd uit hoofde van de
hun door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verleende
concessie, terwijl de Programmastichting zendtijd heeft uit hoofde van
de wet. Ook de educatieve omroepinstellingen hebben uit hoofde van
hun concessie recht op zendtijd (al kan de omvang van de zendtijd van
jaar tot jaar verschillen).
Hierbij past niet dat het Commissariaat voor de Media deze zendtijd
voor onbepaalde tijd geheel zou kunnen intrekken. Met betrekking tot
genoemde instellingen is daarom bepaald dat het Commissariaat de
zendtijd ten hoogste voor een periode van twaalf weken kan intrekken,
waarbij van rechtswege gedurende die periode het recht op een finan–
ciële vergoeding vervalt. Bij herhaalde overtreding van de Mediawet,
gevolgd door een sanctie van het Commissariaat, kan de minister de
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concessie van een omroepvereniging of een educatieve omroepinstelling
intrekken (artikelen 36c, tweede lid, onderdeel b, en 38h, tweede lid,
onderdeel b).

Het volledig programmavoorschrift bij radio wordt vervangen door de
verplichting om op ten minste aan bij algemene maatregel van bestuur
vast te stellen aantal programmanetten een programma te verzorgen, in
combinatie met de wettelijk voorgeschreven zenderkleuring voor radio.

Artikel 51
De Programmastichting en de educatieve omroepinstellingen kunnen
op gelijke voet met de omroepverenigingen deelnemen in een geformali–
seerd samenwerkingsverband op een programmanet. Anders dan voor de
omroepverenigingen, betekent deze deelneming voor de Programma–
stichting of een educatieve omroepinstelling niet dat haar programma–
voorschrift verlicht wordt.
Een verschil tussen de Programmastichting en een educatieve omroep–
instelling is dat de Programmastichting reeds met één omroepvereniging
een samenwerkingsverband kan vormen, terwijl een educatieve omroe–
pinstelling deze mogelijkheid slechts heeft samen met twee omroepver–
enigingen (of één omroepvereniging en de Programmastichting).
Bovendien kan een educatieve omroepinstelling, indien haar programma
op verschillende programmanetten wordt uitgezonden, in meer dan één
samenwerkingsverband deelnemen.
De deelnemers dienen in ieder geval een deel van hun individuele
bevoegdheden met betrekking tot hun programmabeleid en de meerja–
renplanning over te dragen aan het samenwerkingsverband.
Uiteraard staat artikel 51 niet in de weg aan andere (lichtere) vormen
van samenwerking. Het rechtsgevolg, bedoeld in het eerste lid, geldt dan
echter niet.
ArtikelSlb
Bij algemene maatregel van bestuur zal limitatief worden opgesomd
welke programma-onderdelen de Programmastichting, naast de
programma-onderdelen van culturele aard, in haar programma dient op
te nemen.
Daarbij kunnen tevens minimum percentages worden vastgesteld. De
aan te wijzen programma-onderdelen zullen moeten passen binnen de
algemene omschrijving van het programma van de Programmastichting.

AA
Artikel 57
Het uitgangspunt van artikel 57, vierde lid, is altijd geweest dat een
omroepvereniging al haar inkomsten moet aanwenden voor de
verzorging van haar programma, ook de inkomsten uit vermogen. Dit is
slechts anders, indien de wet uitdrukkelijk een andere bestemming van
de inkomsten toelaat (artikel 57, vierde lid, tweede volzin, en vijfde lid).
De redenering hierbij is dat een omroepvereniging twee categorieën
activiteiten ontplooit: enerzijds het verzorgen van haar programma (de
hoofdactiviteit) en anderzijds alle andere activiteiten (de zogenaamde
nevenactiviteiten). Ook verenigingsactiviteiten zijn in deze uitleg - toege–
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stane - nevenactiviteiten. Alle inkomsten uit deze nevenactiviteiten
moeten worden aangewend voor de hoofdactiviteit (behoudens de
genoemde uitzonderingen). Dit geldt dus ook voor de inkomsten die
worden verworven uit het beleggen van tijdelijk overtollig vermogen. Dit
uitgangspunt wordt thans duidelijker in de wet vastgelegd.

EE
Artikel 71 m is ingevoerd bij wet van 18 december 1991 (Stb. 769) en
beoogde de overstap van publieke omroepverenigingen naar binnen–
landse commerciële omroep te vergemakkelijken. Het voorliggende
wetsvoorstel gaat echter uit van een tienjaarlijkse concessieperiode,
waarbinnen uittreden in beginsel niet mogelijk is.
Artikel 71m is derhalve zo aangepast dat het nog slechts betrekking
heeft op het laatste jaar van de concessieperiode. Na afloop daarvan
moet een overstap van het publieke naar het commerciële bestel immers
wel mogelijk zijn.

Artikel 99
Onder de kosten van het uitzenden van de programma's van de instel–
lingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep, wordt
verstaan de vergoeding die aan de NOZEMA verschuldigd is voor het
gebruik van haar zenders. Hieronder vallen dus niet de kosten van het
uitzendgereedmaken en het ter uitzending aanbieden van de
programma's van de landelijke publieke omroep aan de NOZEMA. Deze
activiteiten worden verricht door het Bedrijf, dat daarvoor rechtstreeks
een vergoeding ontvangt van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur (artikel 89, derde lid).
Artikel 99a
Het overzicht van de feitelijke bestedingen van de afzonderlijke
omroepen maakt deel uit van hun jaarrekening (zie artikel 109, derde lid).

KK
Omdat de hoogte van de indexering van de omroepbijdrage veelal voor
1 augustus nog niet bekend zal zijn, dient de Koninklijke PTT Nederland
NV bij de opgave van de inkomstenraming uit te gaan van de hoogte van
de omroepbijdrage ten tijde van deze opgave.

NN tot en met GGG
Een groot aantal overgangs– en slotbepalingen in de Mediawet is
uitgewerkt en kan derhalve vervallen.
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. d'Ancona
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